UBND HUYỆN THAN UYÊN
VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 53/TB-VP

Than Uyên, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Chương trình công tác trọng tâm tháng 5 năm 2021
của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện
Căn cứ chương trình công tác năm 2021 của Thường trực HĐND, UBND
huyện, Văn phòng HĐND và UBND thông báo Chương trình công tác trọng tâm
tháng 5 năm 2021 như sau:
1. Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Thời gian
Ngày 03/5
(Thứ hai)

Tuần 1
(Từ ngày
03 - 07)

Tuần 2
(Từ ngày
10 - 14)

Tuần 3
(Từ ngày
17 - 23)

Nội dung công việc
Nghĩ lễ ngày Quốc tế Lao động 1/5 (nghỉ bù)

Từ ngày
04-8/5

Phối hợp tổ chức và tham gia tiếp xúc cử tri vận
động bầu cử của những người ứng cử Đại biểu
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 07/5
(Thứ sáu)

Tổ chức Hội thảo lần 2 cho ý kiến vào Cuốn kỷ yếu
HĐND huyện Than Uyên hành trình 65 năm.

Từ ngày
07-8/5

Dự Hội thảo Dự án quản lý cộng đồng trong chương
trình nông thôn mới

Ngày 11/5
(Thứ hai)

Dự Họp Ban Chấp hành đảng bộ huyện về công tác
cán bộ

Ngày 14/5
(Thứ sáu)

Dự họp Thường trực Huyện ủy.

Ngày 19/5
(Thứ tư)

Tổ chức phiên họp tháng 5của HĐND huyện (phân
công chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ kỳ họp thứ
nhất HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Ngày 20/5
(Thứ sáu)

Tiếp công dân theo định kỳ.

Ngày 23/5 Tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu
(Chủ nhật) HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
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Tuần 4
(Từ ngày
23 - 31)

Ngày 24/5
(Thứ hai)

Dự phiên họp thường kỳ tháng 5 của UBND huyện.

Ngày 28/5
(Thứ sáu)

Dự Hội nghị tuyên dương trao thưởng học sinh giỏi
các cấp, học sinh đỗ đại học có thành tích cao và
giáo viên có học sinh giỏi năm ho ̣c 2019-2020,
2020-2021;

Từ ngày
28-30/5

Dự giải bóng chuyền hơi tỉnh Lai Châu tổ chức tại
Than Uyên

* Dự kiến: Phối hợp kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
2. Chương trình công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện
Thời gian

Tuần 1
(Từ ngày
03 - 07)

Tuần 2
(Từ ngày
10 - 14)

Tuần 3
(Từ ngày
17 - 23)

Nội dung công việc

Ngày 03/5
(Thứ hai)

Nghỉ lễ ngày Quốc tế Lao động 1/5 (nghỉ bù)

Ngày 04/5
(Thứ hai)

Họp BCĐ phòng chống Covid- 19 với UBND tỉnh
(trực tuyến)

Ngày 07/5
(Thứ sáu)

- Dự Hội thảo lần 2 cho ý kiến vào Cuốn kỷ yếu
HĐND huyện Than Uyên hành trình 65 năm.
- Họp Lãnh đạo UBND huyện

Từ ngày
07-8/5

- Hội thảo Dự án quản lý cộng đồng trong chương
trình nông thôn mới

Ngày 10/5
(Thứ hai)

Tiếp công dân theo định kỳ.

Ngày 11/5
(Thứ ba)

Dự Họp Ban Chấp hành đảng bộ huyện.

Ngày 14/5
(Thứ sáu)

- Dự họp Thường trực Huyện ủy.
- Họp Lãnh đạo UBND huyện.

Ngày 17/5
(Thứ hai)

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 19/5
(Thứ tư)

Dự phiên họp tháng 5của HĐND huyện (phân công
chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ kỳ họp thứ nhất
HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026)
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Ngày 20/5
(Thứ sáu)

Tiếp công dân theo định kỳ.

Ngày 21/5
(Thứ sáu)

Họp Lãnh đạo UBND huyện.

- Chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại
Ngày 23/5 biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
(Chủ nhật) - Tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuần 4
(Từ ngày
23 - 31)

Ngày 24/5
(Thứ hai)

- Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 của UBND
huyện;
- Dự họp Thường trực Huyện ủy.

Ngày 26/5
(Thứ tư)

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ngày 28/5
(Thứ sáu)

- Tổ chức Hội nghị tuyên dương trao thưởng học
sinh giỏi các cấp, học sinh đỗ đại học có thành tích
cao và giáo viên có học sinh giỏi năm ho ̣c 20192020, 2020-2021;
- Họp Lãnh đạo UBND huyện.

Từ ngày
28-30/5

Phối hợp tổ chức giải bóng chuyền hơi tỉnh Lai Châu
tổ chức tại Than Uyên

* Dự kiến:
- Tập huấn nghiệp vụ bầu cử dự kiến đầu tháng 5;
- Đôn đốc, kiểm tra trước ngày bầu cử;
- Họp hội đồng nâng lương đợt 1 năm 2021.
3. Một số nhiệm vụ khác
- Các ngày khác trong tháng giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm
vụ. Chỉ đạo thực hiện tốt lịch thời vụ nhằm tăng vụ, hạn chế sâu bệnh, tăng năng
suất cây trồng, tăng cường theo dõi, cảnh báo phòng chống dịch bệnh trên cây
trồng, vật nuôi, phòng chống dịch bệnh cho gia súc. Tăng cường công tác
phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ đạo trực phòng cháy chữa cháy rừng, công tác
phòng chống lụt bão TKCN.
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- Các cuộc họp do Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện tổ
chức sẽ có giấy mời sau.
Trên đây là Chương trình công tác trọng tâm tháng 05/2021, Văn phòng
HĐND và UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị biết để chủ động xây
dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Anh Dũng

