
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂN UYÊN 

 

Số:         /CTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tân Uyên, ngày        tháng 03 năm 2022 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 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 03/2022 của Thường trực Ban Thường vụ Huyện ủy. Ủy ban nhân 

dân huyện ban hành Chương trình công tác tháng 03 năm 2022, như sau: 

Thời gian Nội dung công việc 

Tuần 1 

(từ ngày 01 đến 

ngày 06) 

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

- 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 Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo 

kiểm tra công tác quản lý, thi công các công trình thủy điện trên 

địa bàn huyện; kiểm tra công tác sản xuất nông lâm nghiệp, 

PCCCR. 

Tuần 2 

(từ ngày 07 đến 

ngày 13) 

- Dự Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND 

tháng 03 năm 2022. 

- Ngày 10/03/2022: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công 

dân tại Ban tiếp công dân huyện. 

- Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. 

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

- Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Đồng chí Chủ tịch, đồng chí Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch 

UBND huyện chỉ đạo kiểm tra thực hiện các Chương trình dự án 

triển khai tại xã Hố Mít. 

 - 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 xã, thị trấn.  

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

chức cho các hộ trồng chè xã Nậm Sỏ tham quan, học tập kỹ thuật 

làm đất, trồng, chăm sóc chè tại xã Phúc Khoa và thị trấn Tân 

Uyên; kiểm tra công tác cung cầu hàng hóa trên địa bàn huyện, 

công tác thi công các dự án XDCB. 

Tuần 3 

(từ ngày 14 đến 

ngày 20) 

- Tập thể lãnh đạo UBND huyện họp các nội dung: Tuyển dụng 

viên chức ngành Giáo dục, tuyển dụng công chức cấp xã. 

- Đồng chí Chủ tịch, đồng chí Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND 

huyện chỉ đạo kiểm tra tại thủy điện Phiêng Lúc, xã Nậm cần. 
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 - Đồng Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, kiểm 

tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn. 

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

kiểm tra công tác sản xuất Nông Lâm nghiệp vụ Xuân Hè; quản 

lý bảo vệ rừng, PCCCR; phòng chống TTTKCN; việc duy trì 

các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, huyện NTM; công tác thi công 

các dự án XDCB. 

Tuần 4 

(từ ngày 21 đến 

ngày 27) 

- Ngày 21/03/2022: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công 

dân tại Ban tiếp công dân huyện. 

- Dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Uyên lần thứ VII, 

nhiệm kỳ 2022-2027. 

- Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 3/2022. 

- Dự họp Thường trực HĐND huyện phiên họp tháng 03/2022. 

- Đồng chí Chủ tịch, đồng chí Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND 

huyện chỉ đạo kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến 

đường nhánh cao tốc qua Tân Uyên (gói thầu qua xã Phúc Khoa); 

công tác thi công các dự án XDCB. 

- Đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo 

kiểm tra các chính sách hỗ trợ Tết, gạo cứu đói và công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn. 

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

kiểm tra các công trình thủy điện, hệ thống giao thông nông 

thôn, thủy lợi trước mùa mưa năm 2022. 

Từ ngày 28/3 

đến 31/3 

- 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 họp Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội 

nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11. 

 - Đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, 

kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn. 

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

kiểm tra công tác sản xuất nông lâm nghiệp; quản lý bảo vệ 

rừng, PCCCR; phòng chống TTTKCN; việc duy trì các tiêu chí 

xã đạt chuẩn NTM, huyện NTM. 

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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