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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2022 

của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện 
 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện; Chương trình 

công tác tháng 02/2022 của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy. Ủy ban nhân 

dân huyện ban hành Chương trình công tác tháng 02 năm 2022, như sau: 

Thời gian Nội dung công việc 

Tuần 1 

(từ ngày 01 đến 

ngày 06) 

Từ ngày 01/02/2022 - 06/02/2022: Nghỉ Tết Âm lịch Nhâm Dần 

năm 2022. 

Tuần 2 

(từ ngày 07 đến 

ngày 11) 

- Ngày 07/02/2022: Gặp mặt đầu xuân năm 2022. 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự họp Thường trực Huyện ủy. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự họp giao ban Thường trực Huyện 

ủy, HĐND, UBND tháng 02 năm 2022. 

- Ngày 10/02/2022, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân. 

- Tập thể lãnh đạo UBND huyện họp cho ý kiến về công tác cán bộ. 

- Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 02/2022. 

- Kiểm tra công tác tôn giáo sau dịp Tết Nguyên đán năm 2022. 

- Đồng chí Chủ tịch, đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch 

UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện; kiểm tra công tác dạy và học, công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị trường học trên địa 

bàn huyện. 

- Đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc 

với các cơ quan khối văn hóa - xã hội: GD-ĐT, VH-TT, Dân 

tộc, Y tế, Lao động TBXH, Trung tâm y tế, Trung tâm 

VHTT&TT, Trung tâm GDNN-GDTX, Hội Chữ thập đỏ huyện. 

- Đồng chí Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, 

kiểm tra sản xuất nông lâm nghiệp, phòng chống đói rét cho gia 

súc, duy trì các xã đạt chuẩn NTM, PCCCR, đầu tư xây dựng cơ 

bản tại các xã, thị trấn. 

Tuần 3 

(từ ngày 14 đến 

ngày 18) 

- Dự họp Thường trực HĐND huyện tháng 02/2022. 

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. 

- Họp tập thể lãnh đạo UBND huyện cho ý kiến về điều động, 

bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trường học. 
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- Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra tình hình triển khai thực hiện 

nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ 

năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 và công tác xây dựng 

xã, bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch huyện 

Tân Uyên giai đoạn 2020 - 2025 tại Đảng bộ xã Phúc Khoa. 

- Đồng chí Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, 

kiểm tra sản xuất nông lâm nghiệp, phòng chống đói rét cho gia 

súc, duy trì các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, công tác bảo 

vệ rừng, PCCCR tại các xã, thị trấn. 

- Đồng chí Chủ tịch, đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch 

UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện. 

Tuần 4 

(từ ngày 20 đến 

ngày 25) 

- Ngày 20/02/2022, dự Lễ giao nhận quân năm 2022. 

- Ngày 21/02/2022, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân. 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự họp Thường trực Huyện ủy. 

- Đồng chí Chủ tịch, đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch 

UBND huyện dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Họp tập thể lãnh đạo UBND huyện lấy phiếu tín nhiệm bổ 

nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trường học. 

- Đồng chí Chủ tịch, đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch 

UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Đồng chí Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, 

kiểm tra sản xuất nông lâm nghiệp, phòng chống đói rét cho gia 

súc, duy trì các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, công tác bảo 

vệ rừng, PCCCR, đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã, thị trấn. 

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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