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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 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 11/2021 của Thường trực Ban Thường vụ Huyện ủy. Ủy ban nhân 

dân huyện ban hành Chương trình công tác tháng 11 năm 2021, như sau: 

Thời gian Nội dung công việc 

Tuần 1 

(từ ngày 01 đến 

ngày 05) 

- Làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1033/QĐ-

UBND  ngày  06/8/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về kiểm tra 

tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

năm 2021 tại các xã, thị trấn. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ 

rừng, PCCCR, chi trả DVMTR mùa khô năm 2020 - 2021; 

phương hướng nhiệm vụ 2021-2022 tại thị trấn Tân Uyên. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác nông 

nghiệp năm 2021; triển khai công tác PCCCR, sản xuất vụ Đông 

Xuân năm 2021-2022. 

- Lãnh đạo UBND huyện họp Tổ công tác hỗ trợ Doanh nghiệp 

có dự án đầu tư trên địa bàn huyện Tân Uyên. 

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác khảo sát chất lượng học sinh học kỳ I, 

phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị trường trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý, thi công các công trình thủy 

điện; công nghiệp, thương mại; công tác quản lý, sử dụng đất, 

khoáng sản trên địa bàn huyện. 

- Kiểm tra sản xuất nông lâm nghiệp, công tác triển khai một số 

chỉ tiêu còn thấp, khó hoàn thành; công tác chuẩn bị dự trữ thức 

ăn cho đàn gia súc, công tác PCCCR; công tác duy trì và xây 

dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; các công trình 

xây dựng cơ bản tại các bản, xã, thị trấn.   

Tuần 2 

(từ ngày 08 đến 

ngày 12) 

- Lãnh đạo UBND huyện dự hội nghị giao ban Thường trực 

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tháng 11 năm 2021. 

- Lãnh đạo UBND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm 

HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Làm việc với Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2016-2021. 
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- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo về 

việc triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

năm 2021 tại các xã, thị trấn. 

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

- Họp cho chủ trương về công tác cán bộ. 

- Kiểm tra tình hình sản xuất, công tác chuẩn bị dự trữ thức ăn 

cho đàn gia súc, công tác PCCCR các xã, thị trấn; công tác duy 

trì và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các bản, các xã.  

- Chỉ đạo, kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

năm 2021 trên địa bàn huyện. Kiểm tra trường trọng điểm 

chất lượng giáo dục thị trấn Tân Uyên; công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. 

Tuần 3 

(từ ngày 15 đến 

ngày 19) 

- Lãnh đạo UBND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm 

HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Ngày 18/11/2021: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp xúc, 

đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

huyện với Nhân dân xã Trung Đông 

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

- Lãnh đạo UBND huyện dự Lễ công bố thị trấn Tân Uyên đạt 

chuẩn văn minh đô thị. 

- Lãnh đạo UBND huyện họp xét bổ nhiệm và chuyển xếp lương 

theo Thông tư số: 01, 02, 03, 04. 

- Ngày 19/10/2021, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân. 

- Kiểm tra sản xuất nông lâm nghiệp, công tác triển khai một số 

chỉ tiêu còn thấp, khó hoàn thành; công tác chuẩn bị dự trữ thức 

ăn cho đàn gia súc, công tác PCCCR; công tác duy trì và xây 

dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; các công trình 

xây dựng cơ bản tại các bản, xã, thị trấn.    

Tuần 4 

(từ ngày 22 đến 

ngày 26) 

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

Huyện ủy. 

- Dự diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng xã Tà Mít. 

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

- Kiểm tra tình hình sản xuất, công tác chuẩn bị dự trữ thức ăn 

cho đàn gia súc, công tác PCCCR các xã, thị trấn; công tác duy 

trì và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các bản, các xã. 

Kiểm tra cấp phép xây dựng; công tác công nghiệp, thương mại 

trên địa bàn huyện. 

Tuần 5 

(từ ngày 27 đến 

ngày 30) 

- Dự khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao huyện Tân Uyên lần thứ 

4, năm 2021. 

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

- Dự họp Thường trực HĐND huyện tháng 11/2021. 

- Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 11/2021. 
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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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