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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021 

của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện 

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện; Chương trình 

công tác tháng 9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ủy ban nhân dân huyện ban 

hành Chương trình công tác tháng 9 năm 2021, như sau: 

Thời gian Nội dung công việc 

Tuần 1 

(từ ngày 01 đến 

ngày 05) 

- Lãnh đạo UBND huyện họp cho chủ trương về công tác cán bộ. 

- Dự lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, thể 

thao và truyền thông; các quyết định về công tác cán bộ 

- Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.  

- Ngày 03/9/2021, đồng chí Chủ tich UBND huyện, Trưởng 

ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện kiểm tra công 

tác phòng, chống dịch tại các xã: Nậm Sỏ, Tà Mít. 

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác an ninh trật tự; phòng, chống 

Covid-19; dự trữ hàng hóa thiết yếu trên địa bàn huyện. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự lễ khai giảng năm học mới 2021-

2022 tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. 

Tuần 2 

(từ ngày 06 đến 

ngày 10) 

- Dự hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy, HĐND, 

UBND huyện tháng 9 năm 2021. 

- Dự hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến sau kỳ họp thứ hai 

HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Dự kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Ngày 10/9/2021, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân. 

- Chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn 

mới tại các xã, thị trấn. 

- Kiểm tra các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, dự 

trữ hàng hóa thiết yếu trên địa bàn huyện. 

Tuần 3 

(từ ngày 13 đến 

ngày 17) 

- Dự khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi 

năm 2021. 

- Lãnh đạo UBND huyện họp cho chủ trương về công tác cán bộ. 

- Kiểm tra công tác quản lý, thi công các công trình thủy điện 

trên địa bàn huyện. 
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- Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có 

mức sống trung bình tại các xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn 

mới tại các xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện. 

Tuần 4 

(từ ngày 20 đến 

ngày 24) 

- Ngày 20/9/2021, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân. 

- Họp xét nâng lương đợt 2/2021; xét xếp lương cho giáo viên 

theo Thông tư 01, 02, 03, cho công chức hành chính và công 

chức văn thư - lưu trữ theo Thông tư 02/TT-BNV. 

- Họp xét nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108, 113, 143. 

- Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có 

mức sống trung bình tại các xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, dự 

trữ hàng hóa thiết yếu trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn 

mới tại các xã, thị trấn. 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị Ban Thường 

vụ Huyện ủy. 

Tuần 5 

(từ ngày 27 đến 

ngày 30) 

- Họp UBND huyện (phiên họp thường kỳ) tháng 9/2021. 

- Dự họp Thường trực HĐND huyện tháng 9/2021. 

- Dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8. 

- Làm việc với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất chưa 

nhận tiền; bàn giao mặt bằng; giải quyết vướng mắc tại dự án: 

Công trình bến xe khách huyện Tân Uyên. 

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn 

mới tại các xã, thị trấn. 

- Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8. 

Ghi chú: Các ngày khác trong tháng, Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo, điều 

hành các công việc theo kế hoạch và lĩnh vực phụ trách; trường hợp có nội dung 

phát sinh, điều chỉnh lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện có thông báo sau./. 

Nơi nhận:                                 
- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Văn phòng: LĐ, CV. 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Sơn 
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