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THÔNG BÁO
Chương trình công tác trọng tâm tháng 4 nĕm 2020
c a Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huy n
Căn cứ chương trình công tác năm 2020 của Thường trực HĐND, UBND
huy n, Văn phòng HĐND và UBND huy n thông báo Chương trình công tác
trọng tâm tháng 4 năm 2020 như sau:
1. Chương trình công tác c a Thường trực H i đồng nhân dân huy n
- Ngày 17/4: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2020 của Thường trực
Hội đồng nhân dân huy n.
- Ngày 20/4: Dự phiên họp thường kỳ tháng 4/2020 của Uỷ ban nhân dân huy n.
- Ngày 24/4: Dự Họp Ban thường vụ Huy n ủy.
- Ngày 28/4: Dự Họp giao ban khối nội chính
- Tiếp công dân theo định kỳ.
- Chỉ đạo các Ban HĐND khảo sát, giám sát theo kế hoạch.
- Tiếp xúc cử tri theo lịch của tổ Đại biểu.
* Dự kiến:
- Dự Đại hội các Chi, Đảng bộ.
2. Chương trình công tác c a y ban nhân dân huy n
- Ngày 06/4: Giao ban lãnh đạo UBND huy n.
- Ngày 10/4: Dự Đại hội Chi bộ Kiếm sát Nhân dân.
- Ngày 17/4:
+ Dự phiên họp thường kỳ tháng 4/2020 của Thường trực Hội đồng
nhân dân huy n.
+ Dự Đại hội Đảng bộ xã Phúc Than.
- Ngày 18/4: Dự Đại hội Chi bộ Ngân hàng Nông nghi p và PTNT.
- Ngày 20/4: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2020 của Uỷ ban nhân
dân huy n.
- Ngày 21/4: Dự Họp thường trực Huy n ủy.
- Ngày 24/4: Dự Họp Ban thường vụ Huy n ủy.
- Ngày 28/4: Dự Họp giao ban khối nội chính
- Tiếp công dân theo định kỳ.

3. M t số nhi m v khác
- Các ngày khác trong tháng giải quyết công vi c theo chức năng, nhi m
vụ. Chỉ đạo thực hi n tốt lịch thời vụ nhằm tăng vụ, hạn chế sâu b nh, tăng năng
suất cây trồng, phấn đấu gieo trồng một số loại cây vụ Xuân Hè, tăng cường
theo dõi, cảnh báo phòng chống dịch b nh trên cây trồng, vật nuôi, phòng chống
dịch b nh cho gia súc đặc bi t tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát kiểm dịch vận
chuyển, phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi; phòng cháy chữa cháy rừng;... Làm
vi c với đoàn công tác huy n Mù Cang Chải theo giấy đăng ký lịch làm vi c số
639/UBND-TNMT ngày 25/3/2020 của huy n Mù Cang Chải. Đặc bi t tập
trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch b nh Covid-19.
- Các cuộc họp do Thường trực HĐND huy n, Lãnh đạo UBND huy n tổ
chức sẽ có giấy mời sau.
Trên đây là chương trình công tác trọng tâm tháng 4/2020, Văn phòng
HĐND và UBND huy n thông báo tới các cơ quan, đơn vị biết để chủ động xây
dựng kế hoạch thực hi n nhi m vụ./.
Nơi nhận:

- TT. Huy n ủy;
- TT. HĐND huy n;
- Lãnh đạo UBND huy n;
- Các Ban HĐND huy n;
- Các cơ quan chuyên môn;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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