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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Than Uyên, ngày 04 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
Chương trình công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022
của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện
Căn cứ chương trình công tác năm 2022 của Thường trực HĐND, UBND
huyện, Văn phòng HĐND và UBND thông báo Chương trình công tác trọng tâm
tháng 5 năm 2022 như sau:
1. Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Thời gian

Tuần 1
(Từ ngày
02 - 08)

Tuần 2
(Từ ngày
09 - 15)

Tuần 3
(Từ ngày
16 - 22)

Nội dung công việc

Từ ngày
04 - 06/5

- Tham gia Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh
giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật
về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất,
rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 06/5
(Thứ Sáu)

- Dự họp Thường trực Huyện ủy.
- Tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc
hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tại
xã Tà Mung và xã Mường Kim.
- Dự khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính (hệ tại chức) năm 2022.

Ngày 09/5
(Thứ Hai)

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ngày 12/5
(Thứ Năm)

Tổ chức Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp chuyên đề HĐND
huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 16/5
(Thứ Hai)

Dự họp Thường trực Huyện ủy.

Ngày 19/5
(Thứ Năm)

- Dự họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.
- Họp Thường trực HĐND huyện.

Ngày 20/5
(Thứ Sáu)

- Họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình
kỳ họp thứ tư (kỳ họp giữa năm) của HĐND
huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tiếp công dân theo định kỳ.
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Thời gian

Tuần 4
(Từ ngày
23 - 29)
Tuần 5
(Từ ngày
30 - 31)

Nội dung công việc

Từ ngày
20 - 30/5

Ban Dân tộc HĐND huyện thực hiện giám sát
việc triển khai thực hiện chính sách cho vay đối
với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
02 năm 2020 - 2021.

Ngày 24/5
(Thứ Ba)

Dự phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 của UBND
huyện.

Ngày 27/5
(Thứ Sáu)

Dự họp Thường trực Huyện ủy.

Ngày 31/5
(Thứ Ba)

Dự họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.

* Dự kiến: Phối hợp, tham gia cùng Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội
HĐND tỉnh tại huyện về tình hình thực hiện phát triển du lịch giai đoạn 20162021 trên địa bàn tỉnh.
2. Chương trình công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện
Thời gian

Tuần 1
(Từ ngày
02 - 08)

Nội dung công việc

Ngày 04/5
(Thứ Tư)

- Dự họp trực tuyến rút kinh nghiệm tổ chức Ngày
hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III, Tuần Du
lịch - Văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2022.
- Làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT về việc
rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế các dự án đầu tư
ngoài ngân sách nhà nước lĩnh vực nông nghiệp.

Từ ngày
04 - 06/5

- Làm việc với Đoàn giám sát Thường trực
HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định
của pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử
dụng các loại đất, rừng và cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất.

Ngày 06/5
(Thứ Sáu)

- Dự họp Thường trực Huyện ủy.
- Tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc
hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tại
xã Tà Mung và xã Mường Kim.
- Làm việc với Tập đoàn Mavin.
- Dự khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính (hệ tại chức) năm 2022.
- Họp Lãnh đạo UBND huyện.
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Thời gian

Tuần 2
(Từ ngày
09 - 15)

Tuần 3
(Từ ngày
16 - 22)

Tuần 4
(Từ ngày
23 - 29)

Tuần 5
(Từ ngày
30 - 31)

Nội dung công việc

Ngày 09/5
(Thứ Hai)

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ngày 10/5
(Thứ Ba)

Tiếp công dân theo định kỳ.

Ngày 12/5
(Thứ Năm)

Dự Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp chuyên đề HĐND
huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 13/5
(Thứ Sáu)

- Họp Lãnh đạo UBND huyện.
- Giao nhiệm vụ Diễn tập UPBL-TKCN cho xã
Pha Mu.

Ngày 16/5
(Thứ Hai)

Dự họp Thường trực Huyện ủy.

Ngày 19/5
(Thứ Năm)

- Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Dự họp Thường trực HĐND huyện.

Ngày 20/5
(Thứ Sáu)

- Thường trực Huyện ủy làm việc với Đoàn giám
sát Tỉnh ủy.
- Tiếp công dân theo định kỳ.
- Họp Lãnh đạo UBND huyện.

Ngày 24/5
(Thứ Ba)

Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 của
UBND huyện.

Ngày 26/5
(Thứ Năm)

Tổ chức Diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu
nạn tại xã Pha Mu.

Ngày 27/5
(Thứ Sáu)

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

Ngày 30/5
(Thứ Hai)

Dự họp giao ban lực lượng Quân sự - Công an
theo Nghị định 03/NĐ-CP ngày 05/9/2019.

Ngày 31/5
(Thứ Ba)

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

* Dự kiến:
- Tổ chức Hội nghị họp Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu
hồi nợ thuế.
- Tổ chức Hội khỏe Phù đổng và Liên hoan tiếng hát dân ca học sinh
cấp huyện.
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3. Một số nhiệm vụ khác
- Các ngày khác trong tháng giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm
vụ. Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân Hè; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc; phòng
cháy chữa cháy rừng. Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong
tình hình mới.
- 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 05/2022, 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

