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Số:           /CTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tân Uyên, ngày 31 tháng 10 năm 2022 

 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 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 11/2022 của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác 

tháng 11 năm 2022, như sau: 

Thời gian Nội dung công việc 

Tuần 1 

(từ ngày 01 

đến ngày 04) 

- Lãnh đạo UBND huyện dự và làm việc với Đoàn kiểm tra việc 

triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

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

năm 2022 (điểm) tại xã Phúc Khoa. 

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

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

- Đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện dự ngày 

hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thành phố Lai Châu năm 

2022. Chỉ đạo kiểm tra, phúc tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2022; công tác phòng, chống dịch bệnh thời 

điểm giao mùa và công tác tiêm chủng COVID-19; công tác 

chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2022). 

- Đồng chí Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm 

tra, chỉ đạo sản xuất, công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống 

dịch bệnh trên đàn gia súc, công tác dự trữ thức ăn cho đàn gia 

súc trong mùa đông; công tác PCCCR; công tác duy trì và xây 

dựng nông thôn mới nâng cao tại các bản, các xã. Tiến độ thực 

hiện các công trình dự án năm 2022 trên địa bàn huyện.  

Tuần 2 

(từ ngày 06 

đến ngày 11) 

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

tộc năm 2022 trên địa bàn huyện theo Kế hoạch. 

- Ngày 11/11/2022, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công 

dân tại Trụ sở Ban tiếp công dân huyện. 

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

- Dự Hội nghị giao ban của Thường trực Huyện ủy với Thường 

trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo MTTQ 

Việt Nam huyện. 
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- Lãnh đạo UBND huyện dự, làm việc với Đoàn giám sát của 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về nội dung thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021 đến nay. 

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nông nghiệp, nông thôn 

năm 2022; triển khai công tác PCCCR, sản xuất vụ Đông Xuân 

năm 2022-2023 và xây dựng NTM năm 2023. 

- Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND 

huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã, thị trấn. 

- Lãnh đạo UBND huyện họp cho ý kiến vào đề cương, nhiệm 

vụ đồ án: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Tân 

Uyên và vùng phụ cận đến năm 2035 (lần 2). 

- Lãnh đạo UBND huyện bàn giao nhiệm vụ theo điều chỉnh 

phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tại 

Quyết định 1840/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND 

huyện Tân Uyên. 

- Đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện dự Khai 

mạc Hội khỏe Phù đổng tỉnh Lai Châu lần thứ VIII năm 2022. 

Chỉ đạo kiểm tra, phúc tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2022; công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác 

tiêm chủng COVID-19;  

- Đồng chí Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm 

tra, chỉ đạo sản xuất, công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống 

dịch bệnh trên đàn gia súc, công tác dự trữ thức ăn cho đàn gia 

súc trong mùa Đông; công tác PCCCR; công tác duy trì và xây 

dựng nông thôn mới nâng cao tại các bản, các xã. Tiến độ thực 

hiện các công trình dự án năm 2022 trên địa bàn huyện.  

Tuần 3 

(từ ngày 14 

đến ngày 18) 

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

- Lãnh đạo UBND huyện họp xét nâng lương đợt 2 năm 2022. 

- Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-

20/11/2022). 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) 

của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

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

kiểm tra các điều kiện về chuẩn bị cho giải bóng chuyền Công - 

Nông - Binh tỉnh Lai Châu 2022 tại huyện Tân Uyên đăng cai; 

công tác y tế Trạm Y tế các xã, thị trấn; công tác rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện. Làm việc 

với xã Hố Mít về phát triển Du lịch trải nghiệm. 

- Đồng chí Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm 

tra, chỉ đạo sản xuất, công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống 
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dịch bệnh trên đàn gia súc, công tác dự trữ thức ăn cho đàn gia 

súc trong mùa Đông; công tác PCCCR; công tác duy trì và xây 

dựng nông thôn mới nâng cao tại các bản, các xã. Kiểm tra công 

tác triển khai thực hiện các nội dung thuộc 3 chương trình mục 

tiêu quốc gia theo lĩnh vực được phân công. 

Tuần 4 

(từ ngày 21 

đến ngày 25) 

- Ngày 21/11/2022, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công 

dân tại Trụ sở Ban tiếp công dân huyện. 

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

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND tỉnh. 

- Ngày 23/11/2022: Lãnh đạo UBND huyện dự diễn tập Ứng 

phó cháy rừng - Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. 

- Dự họp phiên họp thường kỳ tháng 11/2022 của Thường trực 

HĐND huyện. 

- Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 11/2022. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự họp xét công nhận xã, thị trấn phù 

hợp với trẻ em. 

- Lãnh đạo UBND huyện họp cho ý kiến vào điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự lễ khai mạc giải bóng chuyền Công - 

nông - binh tỉnh Lai Châu năm 2022 tại huyện Tân Uyên. 

- Đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện họp Hội 

đồng xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến. Chỉ đạo 

kiểm tra, phúc tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2022; công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác tiêm chủng 

COVID-19; kiểm tra công tác triển khai thực hiện các nội dung 

thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực được phân 

công. Kiểm tra một số đơn vị trường học về việc thực hiện các 

chính sách năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện. 

- Đồng chí Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm 

tra, chỉ đạo sản xuất, công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống 

dịch bệnh trên đàn gia súc, công tác dự trữ thức ăn cho đàn gia 

súc trong mùa Đông; công tác PCCCR; công tác duy trì và xây 

dựng nông thôn mới nâng cao tại các bản, các xã. Kiểm tra hoạt 

động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. 

Tuần 5 

(từ ngày 28 

đến ngày 30) 

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

UBND huyện dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. 
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- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và 

phong trào Cựu chiến binh năm 2022; triển khai phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023. 

- Đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì kết 

luận một số cuộc kiểm tra thuộc lĩnh vực phụ trách. Họp đánh giá 

công tác hoạt động của một số Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo kiểm tra công 

tác phòng, chống dịch bệnh và công tác tiêm chủng COVID-19.  

- Đồng chí Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, 

chỉ đạo sản xuất, công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch 

bệnh trên đàn gia súc, công tác dự trữ thức ăn cho đàn gia súc 

trong mùa Đông; công tác PCCCR; công tác duy trì và xây dựng 

nông thôn mới nâng cao tại các bản, các xã. Kiểm tra hoạt động 

khai thác khoáng sản, các công trình xây dựng trên địa bàn huyện. 

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, các 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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