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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Chương trình công tác trọng tâm tháng 5 năm 2020
của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện
Căn cứ chương trình công tác năm 2020 của Thường trực HĐND, UBND
huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo Chương trình công tác
trọng tâm tháng 5 năm 2020 như sau:
1. Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
- Ngày 30/4-01/5: Nghỉ Lễ.
- Ngày 04/5:
+ Dự kỳ họp thứ X HĐND xã Hua Nà.
+ Dự Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Ngày 05/5:

+ Dự Đại hội Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
+ Dự Họp Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện
lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày 06/5: Dự Họp Ban Thường vụ Huyện ủy:
- Ngày 07/5: Tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ X, HĐND huyện khóa XX.
- Ngày 08/5: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình các bước

giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ
2020 - 2025.
- Ngày 12/5: Dự Đại hội chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện.
- Ngày 13/5: Dự Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện, Đảng bộ xã Mường Mít
nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Ngày 15/5: Dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
- Ngày 16/5: Dự Đại hội Đảng bộ xã Tà Mung, Mường Than nhiệm kỳ

2020 - 2025.
- Ngày 19/5: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2020 của Thường trực
HĐND huyện.
- Ngày 20/5: Dự phiên họp thường kỳ tháng 5/2020 của UBND huyện.
- Ngày 21/5: Dự Họp Thường trực Huyện ủy.

- Ngày 25/5: Dự Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Ngày 27/5: Dự Họp giao ban khối nội chính.
- Ngày 28/5: Dự Đại hội Đảng bộ xã Hua Nà, Mường Cang nhiệm kỳ
2020 - 2025.
- Ngày 29/5: Dự diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn xã

Ta Gia.
- Tiếp công dân theo định kỳ;
- Tổ chức họp liên tịch chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND
huyện, khoá XX.
- Tham gia Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân 2
cấp tỉnh, huyện
- Xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ XIII của HĐND tỉnh
và trước kỳ họp thứ XI của HĐND huyện;
- Xây dựng kế hoạch giám sát theo chương trình công tác của HĐND huyện;
- Phối hợp, tổ chức và tham gia các cuộc khảo sát, giám sát trên địa bàn
huyện theo đề nghị của Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu
HĐND tỉnh.
2. Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện
- Ngày 30/4-01/5: Nghỉ Lễ.
- Ngày 04/5: Họp giao ban Lãnh đạo UBND huyện.
- Ngày 05/5: Dự Họp Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Ngày 06/5: Dự Họp Ban Thường vụ Huyện ủy:
- Ngày 07/5: Dự kỳ họp bất thường lần thứ X, HĐND huyện khóa XX.
- Ngày 08/5: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình các bước

giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ
2020 - 2025.
- Ngày 12/5: Đại hội chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện.
- Ngày 13/5: Dự Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện, Đảng bộ xã Mường Mít
nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Ngày 15/5: Dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
- Ngày 16/5: Dự Đại hội Đảng bộ xã Tà Mung, Mường Than nhiệm

kỳ 2020 - 2025.
- Ngày 19/5: Dự phiên họp thường kỳ tháng 5/2020 của Thường trực
HĐND huyện.
2

- Ngày 20/5: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2020 của Uỷ ban nhân
dân huyện.
- Ngày 21/5: Dự Họp Thường trực Huyện ủy.
- Ngày 25/5: Dự Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Ngày 27/5: Dự Họp giao ban khối nội chính.
- Ngày 28/5: Dự Đại hội Đảng bộ xã Hua Nà, Mường Cang nhiệm kỳ
2020 - 2025.
- Ngày 29/5: Dự diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn xã

Ta Gia.
Dự kiến:
- Tiếp công dân theo định kỳ.
3. Một số nhiệm vụ khác
- Các ngày khác trong tháng giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm
vụ. Kiểm tra và chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Đông
Xuân, phòng chống dịch bệnh cho gia súc; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ gieo trồng
vụ Xuân Hè, trồng rừng, trồng chè, trồng cây Mắc ca; chỉ đạo trực phòng cháy
chữa cháy rừng, phòng chống lụt bão.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng
hợp để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết
số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do đại 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 5/2020, 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
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