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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tân Uyên, ngày 28 tháng 02 năm 2023 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2023 

của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện 

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện; Chương trình 

công tác tháng 3 năm 2023 của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình 

công tác tháng 3 năm 2023, như sau: 

Thời gian Nội dung công việc 

Tuần 1 

(từ ngày 01 đến 

ngày 05) 

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

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

huyện làm việc với Chủ đầu tư dự án thủy điện Hố Mít tháo gỡ 

khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, GPMB. 

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

huyện dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự họp Thường trực HĐND huyện 

tháng 02/2023. 

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

UBND huyện làm việc với Công ty Cổ phần nông lâm FOBIC 

tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, GPMB thực 

hiện dự án phát triển nông lâm nghiệp và dược liệu FOBIC tại 

huyện Tân Uyên. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Công bố quyết định thanh tra của Sở 

Nông nghiệp và PTNT thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật trong thực hiện các Nghị quyết về lĩnh vực nông 

nghiệp, phát triển nông thôn, thủy lợi trên địa bàn huyện Tân 

Uyên, tỉnh Lai Châu. 

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Đoàn giám sát Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh về giám sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng 

công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn huyện. 

- Lãnh đạo UBND huyện tham gia Đoàn công tác của Tỉnh dự 

làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về khảo sát tuyến 

du lịch kết nối Lai Châu, Lào Cai. 

- Đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra 

công tác quản lý, thi công các công trình thủy điện trên địa bàn 

huyện; công tác huy động học sinh ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên 

cần của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. 
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Thời gian Nội dung công việc 

- Đồng chí Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp 

Tổ công tác hỗ trợ Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực 

nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện theo Quyết định số 184/QĐ-

UBND ngày 24/02/2023. Làm việc với Đoàn công tác Vườn 

Quốc gia Hoàng Liên. Kiểm tra, chỉ đạo công tác GPMB, tiến độ 

thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. 

Tuần 2 

(từ ngày 06 đến 

ngày 10) 

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

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị giao ban tháng 3/2023 

của Thường trực Huyện ủy với Thường trực HĐND huyện, lãnh 

đạo UBND huyện, lãnh đạo MTTQ Việt Nam huyện. 

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh giám 

sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng 

lượng giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn huyện. 

- Ngày 10/3/2023, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công 

dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện. 

- Họp lãnh đạo UBND huyện cho chủ trương tuyển dụng viên 

chức ngành giáo dục và viên chức sự nghiệp khác năm 2023. 

- Đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra 

công tác quản lý, vận hành, thi công các công trình thủy điện 

trên địa bàn huyện. 

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

tra, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo hành lang ATGT trên 

tuyến đường QL.32 (đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Uyên). Kiểm 

tra công tác duy trì và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các 

bản, các xã; kiểm tra công tác chỉ đạo sản xuất, công tác phát 

triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, công 

tác PCCCR.  

Tuần 3 

(từ ngày 13 đến 

ngày 17) 

- Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra thực địa vị trí tiềm năng phát 

triển tuyến du lịch Nam Cang Hô Tao tại xã Hố Mít. 

- Đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, 

chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm ngành công thương trên địa 

bàn huyện. 

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

công tác duy trì và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các 

bản, các xã; kiểm tra công tác chỉ đạo sản xuất, công tác phát 

triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, công 

tác PCCCR.  

Tuần 4 

(từ ngày 20 đến 

ngày 24) 

- Ngày 20/02/2023, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công 

dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện. 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện 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.  
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Thời gian Nội dung công việc 

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

- Họp lãnh đạo UBND huyện cho ý kiến vào kế hoạch chuyển 

đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP năm 2023. 

- Đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra 

về tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng điện trên địa bàn huyện. 

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

công tác trước, trong và sau cấp phép xây dựng; công tác quản 

lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện. 

Tuần 4 

(từ ngày 27 đến 

ngày 31) 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2023. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự họp Thường trực HĐND huyện 

tháng 3/2023. 

- Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 3/2023. 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị giao ban Thường 

trực Huyện ủy với các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung 

tâm Chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị giao ban Thường 

trực Huyện ủy với các cơ quan khối nội chính quý I, triển khai 

nhiệm vụ quý II năm 2023. 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị giao ban Thường 

trực Huyện ủy với MTTQ và các đoàn thể huyện quý I, triển 

khai nhiệm vụ quý II năm 2023. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

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

tra phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". 

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

tra, chỉ đạo công tác GPMB, tiến độ thực hiện các công trình 

xây dựng cơ bản 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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