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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Chương trình công tác trọng tâm tháng 7 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 7 năm 2021 như sau:
1. Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Thời gian
Ngày 01/7
(Thứ năm)
Ngày 02/7
(Thứ sáu)

Nội dung công việc
Dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Quy chế dân
chủ cơ sở huyện
- Dự Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật;
- Dự Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua
“Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế
giỏi” giai đoạn 2016-2021.

Ban hành quyết định phân công nhiệm vụ Thường
trực HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Khảo sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh
Từ ngày
6 tháng đầu năm 2021; giám sát kết quả giải quyết
05/7 - 12/7
các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng
nhân dân huyện trở về trước.
Ngày 06/7 Ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ
(Thứ ba) hai HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 07/7 - Dự Hội nghị rà soát danh mục đầu tư công năm
(Thứ tư) 2021 - 2025.
Ngày 05/7
(Thứ hai)

Tuần 1
(Từ ngày
01 - 09)

Từ ngày
09 - 17/7

Tuần 2
(Từ ngày
12 - 16)

Ngày 13/7
(Thứ ba)
Ngày 14/7
(Thứ tư)

- Đôn đốc chuẩn bị nội dung, tài liệu và chỉ đạo
hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND huyện phục
vụ kỳ họp thứ hai.
- Dự khai mạc, bế mạc Hội thi Giảng viên lý luận
chính trị giỏi năm 2021.
Dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Than Uyên lần
thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Dự họp Thường trực Huyện ủy.
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Ngày 15/7
(Thứ năm)

- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
- Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ Ban Đại diện Hội
người Cao tuổi huyện;
- Dự Hội nghị thu, chi giải ngân vốn đầu tư vốn sự
nghiệp.

Ngày 16/7
(Thứ sáu)

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Từ ngày
16 - 02/8
Tuần 3
(Từ ngày
19 - 23)

Tuần 4
(Từ ngày
26 - 30)

Ngày 20/7
(Thứ ba)

Đồng chí Bí thư - Chủ tịch HĐND huyện tham gia
học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh
đối tượng 2
- Tiếp công dân theo định kỳ;
- Dự Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp hợp tác xã.

Từ ngày
22 - 23/7

Tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XXI,
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ ngày
26 - 30/7

Tham gia cùng Ban dân tộc HĐND huyện giám sát
chuyên đề Ban
- Dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 7.
- Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ nhân kỷ
niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7

Ngày 27/7
(Thứ ba)
Ngày 28/7
(Thứ tư)

Dự phiên họp thường kỳ tháng 7/2021 của Uỷ ban
nhân dân huyện.

Ngày 29/7
(Thứ năm)

Xây dựng và ban hành kế hoạch giám sát việc quản
lý, bảo vệ và phát triển rừng 03 năm (2018 - 2020)
trên địa bàn huyện.

* Dự kiến:
- Từ ngày 20-27/7: Tổ chức thăm và tặng quà gia đình chính sách,
người có công với cách mạng nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.
2. Chương trình công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện
Thời gian

Tuần 1
(Từ ngày
01 - 09)

Nội dung công việc

Ngày 01/7
(Thứ năm)

Dự họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo, Quy chế
dân chủ cơ sở huyện.

Ngày 02/7
(Thứ sáu)

- Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật;
- Dự Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua
“Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế
giỏi” giai đoạn 2016-2021
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Từ ngày
6/7 - 8/7
Ngày 07/7
(Thứ tư)
Ngày 09/7
(Thứ sáu)

Ngày 12/7
(Thứ hai)

Tuần 2
(Từ ngày
12 - 16)

Tuần 3
(Từ ngày
19 - 23)

Tuần 4
(Từ ngày
26 - 30)

Ngày 13/7
(Thứ ba)
Ngày 14/7
(Thứ tư)

Kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Hội nghị rà soát danh mục đầu tư công năm 2021 2025.
- Dự khai mạc, bế mạc Hội thi Giảng viên lý luận
chính trị giỏi năm 2021.
- Hội nghị đánh giá phân xếp loại Cán bộ quản lý
ngành giáo dục năm học 2020-2021;
- Họp Lãnh đạo UBND huyện.
- Tiếp công dân theo định kỳ.
- Họp hội đồng khen thưởng ngành giáo dục năm
học 2020-2021.
Dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Than Uyên lần
thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Dự họp Thường trực Huyện ủy.

Ngày 15/7
(Thứ năm)

- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
- Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ Ban Đại diện Hội
người Cao tuổi huyện;
- Hội nghị thu, chi giải ngân vốn đầu tư vốn sự
nghiệp.

Ngày 16/7
(Thứ sáu)

- Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Họp Lãnh đạo UBND huyện.

Ngày 20/7
(Thứ ba)

- Tiếp công dân theo định kỳ;
- Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp hợp tác xã.

Từ ngày
22 - 23/7

Dự kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ
2021 - 2026.

Ngày 23/7
(Thứ sáu)

Họp Lãnh đạo UBND huyện.

Ngày 27/7
(Thứ ba)

- Dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 7;
- Tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ
nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Ngày 28/7
(Thứ tư)
Ngày 30/7
(Thứ sáu)

Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2021 của Uỷ
ban nhân dân huyện.
Họp Lãnh đạo UBND huyện.
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* Dự kiến:
- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XXI;
- Từ ngày 17-18/7: Tổ chức giải cầu lông CNVC - LĐ.
- Từ ngày 20-27/7: Tổ chức thăm và tặng quà gia đình chính sách,
người có công với cách mạng nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7;
- Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2021-2022.
3. Một số nhiệm vụ khác
- Các ngày khác trong tháng giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm
vụ. Kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn Nhân dân chuẩn bị các điều kiện cho sản
xuất lúa vụ Hè - Thu; phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; chỉ đạo trực
phòng chống lụt bão - TKCN 24/24h. Tăng cường công tác phòng, chống dịch
Covid-19.
- 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 07/2021, 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

