UBND HUYỆN THAN UYÊN
VĂN PHÒNG HĐND&UBND
Số:

/TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Than Uyên, ngày

tháng

năm 2022

THÔNG BÁO
Chương trình công tác trọng tâm tháng 03 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 3 năm 2022 như sau:
1. Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Thời gian

Tuần 1
(Từ ngày
01 - 06)

Tuần 2
(Từ ngày
07 - 13)

Tuần 3
(Từ ngày
14 - 20)

Nội dung công việc

Ngày 01/3
(Thứ ba)

Dự Gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn
Than Uyên (15/11/1991-15/11/2021) và ngày
thành lập Đảng bộ thị trấn Than Uyên (01/3/199201/3/2022).

Ngày 02/3
(Thứ tư)

Dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 2/2020

Ngày 04/3
(Thứ sáu)

Dự họp Thường trực Huyện uỷ

Ngày 07/3
(Thứ hai)

Dự họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Ngày 08/3
(Thứ ba)

Dự họp Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm
ngày giải phóng huyện Than Uyên

Từ ngày
09 -13/3

Phối hợp tham gia với Đoàn giám sát Ban dân tộc
HĐND tỉnh giám sát tại huyện về tình hình hoạt
động và thực hiện chế độ, chính sách tại các
Trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh từ năm học
2018-2019 đến năm học 2021-2022.

Ngày 15/3
(Thứ ba)

- Dự Hội nghị Báo cáo viên cấp huyện tháng 3;
- Ban hành kế hoạch giám sát của TT HĐND
huyện về việc thực hiện các quy định của pháp
luật về chi ngân sách sự nghiệp giáo dục - đào
tạo, dạy nghề năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022
trên địa bàn huyện.
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Ngày 16/3
(Thứ tư)
Ngày 18/3
(Thứ sáu)
Ngày 20/3
(Chủ nhật)

Tuần 4
(Từ ngày
21 - 27)

Tuần 5
(Từ ngày
28 - 31)

Ngày 21/3
(Thứ hai)
Ngày 22/3
(Thứ ba)
Ngày 24/3
(Thứ năm)
Ngày 28/3
(Thứ hai)
Từ ngày
28 - 29/3
Ngày 31/3
(Thứ năm)

Dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ
2022-2027.
Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03/2022 của
HĐND huyện.
Dự Khai mạc Hội khỏe Phù đổng cấp huyện.
- Tiếp công dân theo định kỳ;
- Dự Hội nghị sơ kết công tác quý I các Ban Chỉ đạo
QCDC cơ sở, BCĐ công tác Tôn giáo và Dân tộc.
Dự Hội nghị sơ kết công tác quý I/2022 của
UBND huyện;
- Dự họp Thường trực Huyện uỷ;
- Dự giao ban khối Nội chính quý I/2022.
Dự họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.
Dự kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh
khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

* Dự kiến:
Phối hợp tham gia với Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh giám sát
chuyên đề 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 trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.
2. Chương trình công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện
Thời gian

Tuần 1
(Từ ngày
01 - 06)

Tuần 2
(Từ ngày
07 - 13)

Ngày 01/3
(Thứ ba)
Ngày 02/3
(Thứ tư)
Ngày 04/3
(Thứ sáu)
Ngày 07/3
(Thứ hai)
Ngày 08/3
(Thứ ba)

Nội dung công việc
Dự Gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn
Than Uyên (15/11/1991-15/11/2021) và ngày
thành lập Đảng bộ thị trấn Than Uyên (01/3/199201/3/2022).
Dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng
02/2022.
- Dự họp Thường trực Huyện uỷ;
- Họp Lãnh đạo UBND huyện.
Dự họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.
Họp Ban chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày
giải phóng huyện Than Uyên.
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Ngày 10/3
(Thứ năm)
Ngày 11/3
(Thứ sáu)

Tuần 3
(Từ ngày
14 - 20)

Tuần 4
(Từ ngày
21 - 27)

Tuần 5
(Từ ngày
28 - 31)

Ngày 15/3
(Thứ ba)
Ngày 16/3
(Thứ tư)

Tiếp công dân theo định kỳ.
Họp Lãnh đạo UBND huyện.
Dự Hội nghị Báo cáo viên cấp huyện tháng 3.
Tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ
2022-2027.

Ngày 18/3
(Thứ sáu)

- Dự phiên họp thường kỳ tháng 03/2022 của
HĐND huyện.
- Họp Lãnh đạo UBND huyện.

Ngày 20/3
(Chủ nhật)

Khai mạc Hội khỏe Phù đổng cấp huyện.

Ngày 21/3
(Thứ hai)

- Tiếp công dân theo định kỳ;
- Dự Hội nghị sơ kết công tác quý I các Ban Chỉ đạo
QCDC cơ sở, BCĐ công tác Tôn giáo và Dân tộc.

Ngày 22/3
(Thứ ba)
Ngày 24/3
(Thứ năm)

Tổ chức phiên họp tháng 3 (Hội nghị sơ kết công
tác quý I/2022 của UBND huyện);
- Dự họp Thường trực Huyện uỷ;
- Dự giao ban khối Nội chính quý I/2022.

Ngày 25/3
(Thứ sáu)

- Họp giao ban lực lượng Quân sự - Công an theo
Nghị định 03/NĐ-CP ngày 05/9/2019;
- Họp Lãnh đạo UBND huyện.

Ngày 28/3
(Thứ hai)
Ngày 31/3
(Thứ năm)

Dự họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.
Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

* Dự kiến:
Tổ chức Liên hoan tiếng hát dân ca học sinh huyện Than Uyên (từ 15
đến 19/3/2022).
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 Đông Xuân, phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc;
phòng cháy chữa cháy rừng. Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
trong tình hình mới.
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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 03/2022, 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

