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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phong Thổ, ngày  31 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Chương trình công tác tháng 6 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện 

 

 Căn cứ chương trình công tác tháng 6 của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng 

nhân dân huyện; Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện, Ủy ban nhân 

dân huyện thông báo chương trình công tác tháng 6 của Chủ tịch và các Phó Chủ 

tịch UBND huyện như sau: 

Thời gian Nội dung công việc 

 

 

 

 

 

 Tuần 1 

(từ ngày 

01-05/6) 

- Ngày 01/6: Đ/c Chủ tịch UBND huyện tập huấn công tác đối ngoại tại 

Lạng Sơn. 

- Ngày 02/6: Lãnh đạo UBND huyện TXCT trước kỳ họp HĐND huyện 

- Ngày 03-4/6: 

+ Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp, công tác 

phòng chống thiên tai. Việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH 

+ Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công. 

+ Kiểm tra tiến độ tiêm phòng vắc xin Covid-19 tại cơ sở 

- Ngày 04/6: Họp Trung tâm chỉ huy PCD Covid-19 tỉnh 

 

 

 

Tuần 2 

(từ ngày 

06-12/6) 

- Ngày 06/6:  

+ Giao ban Lãnh đạo UBND huyện. 

+ Lãnh đạo UBND huyện dự Dự Hội nghị tuyên truyền phòng, chống 

xuất nhập cảnh trái phép,….  

- Ngày 07/6: 

+ Chủ tịch UBND huyện Họp Thường trực Huyện ủy. 

+ Họp BCĐ huyện kỳ thi THPT năm 2022. 

- Ngày 08/6: Làm việc với đoàn công tác của Báo Lai Châu. 

- Ngày 09-10/6: Kiểm tra, làm việc với các cơ quan, địa phương về 

chuẩn bị các điều kiện đón đầu dòng đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. 

 

Tuần 3 

(từ ngày 

13-19/6) 

- Ngày 13/6: 

+ Giao ban Lãnh đạo UBND huyện. 

+ Làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh về tình hình thực hiện các chỉ tiêu 



 

 

 

 

Tuần 3 

(từ ngày 

13-19/6) 

 

 

 

 

phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2022. 

- Ngày 14/6: Chủ tịch UBND huyện Họp Thường trực Huyện ủy. 

- Ngày 15/6: Dự hội nghị sơ kết thực hiện QCDC, Ban chỉ đạo công tác 

tôn giáo 

- Ngày 16/6: Dự làm việc của Trung ương đoàn với Ban Thường vụ 

Huyện ủy 

- Ngày 17/6: Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân, đối thoại với nhân 

dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện. 

   

 

Tuần 4 

(từ ngày 

20-26/6) 

- Ngày 20/6:  

+ Giao ban Lãnh đạo UBND huyện. 

+ Họp UBND huyện 6 tháng đầu năm. 

- Ngày 21/6: Chủ tịch UBND huyện Họp Thường trực Huyện ủy. 

- Ngày 22/6: Họp ban tổ chức gặp mặt 20 chia tách, thành lập huyện. 

- Ngày 23/6: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy 

- Ngày 24/6: Sơ kết ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 

Tuần 5 

(từ ngày 

27-30/6) 

- Ngày 27/6: Giao ban Lãnh đạo UBND huyện. 

- Ngày 28/6: Họp Ban chấp hành Huyện ủy 

- Ngày 29-30/6: Kiểm tra tình hình tại cơ sở 

Lưu ý: Các cuộc họp sẽ có giấy mời sau. Ngoài các nội dung dự kiến nêu trên 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện giải quyết các công việc chuyên môn và 

xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách. Các ngày khác trong tháng 

Lãnh đạo UBND huyện giải quyết công việc ở cơ quan. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, 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: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy, TT. HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (b/c); 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Thanh 
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