
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NẬM PỒ 
 

Số:              /CTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

          Nậm Pồ, ngày  04  tháng 12 năm 2020 
 

CHƯƠNG TRÌNH 
công tác tháng 12/2020 

 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh và của 

Huyện ủy; UBND huyện Nậm Pồ xây dựng Chương trình công tác tháng 12 năm 

2020, như sau: 

Ngày 01 (Thứ 3):  

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện làm việc với Công ty TNHH LIM, tại huyện. 

- Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị Trực tuyến toàn quốc về 

phòng, chống HIV/AIDS, tại tỉnh. 

Ngày 02 (Thứ 4):  

- Buổi sáng: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc chuyên môn; 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với Đoàn công tác của Sở Y tế về 

tình hình thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá, tại huyện. 

- Buổi chiều: Lãnh đạo UBND huyện họp Hội đồng tuyển dụng viên chức 

giáo dục năm 2020, tại huyện. 

Ngày 01-05 (Thứ 3 - Thứ 7): Đ/c Hạng Nhè Ly - Phó chủ tịch UBND 

huyện dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, tại 

Hà Nội. 

Ngày 03 (Thứ 5): Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tập huấn của Ban 

chỉ đạo 35 huyện và hoàn thiện một số văn bản trình kỳ họp HĐND huyện cuối 

năm. Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo việc phân bổ dự toán ngành GD 

năm 2021. 

Ngày 04 (Thứ 6):  

- Lãnh đạo UBND huyện họp Hội đồng nâng lương năm 2020. Họp giao 

ban lãnh đạo UBND huyện. 

- Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện làm việc chuyên môn. 

- Buổi chiều: Chủ tịch UBND huyện dự họp với Ban KTNS HĐND tỉnh, 

tại tỉnh. 

Ngày 06-08 (Chủ nhật - thứ 3): Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự Kỳ 

họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IV, tại tỉnh.   

Ngày 07 (Thứ 2): Các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện làm việc 

chuyên môn. 
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Ngày 07-08 (Thứ 2 - Thứ 3): Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm 

việc với Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh, kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ năm 2020, tại huyện.  

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của các phòng, 

ban, đơn vị thuộc UBND huyện.   

Ngày 08 (Thứ 3): Đại diện lãnh đạo UBND huyện dự họp BTV Huyện 

ủy, làm việc với Ban chỉ đạo 160 tỉnh, kiểm tra tại huyện.  

Ngày 09-10 (Thứ 4 - thứ 5): Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Ngày 10 (thứ 5).  

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, 

trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong Khu Kinh tế - Quốc phòng Mường 

Chà năm 2020, tại Đoàn 379/Quân khu II.  

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đón tiếp và làm việc với Đoàn 

công tác của Ủy ban Dân tộc, tại tỉnh. 

- Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện. 

Ngày 11-12 (Thứ 6 - Thứ 7): Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với 

Đoàn công tác, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tới thăm, làm việc 

tại huyện. 

Ngày 14 (Thứ 2):  

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

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, 

đoàn thể huyện năm 2020. 

Ngày 15 (Thứ 3): Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện. 

Ngày 16 (Thứ 4):  

Họp UBND huyện, phiên họp tháng 12/2020 (lần 1). Nội dung: Đánh giá, 

xếp loại CB, CC, VC cấp huyện, cấp xã năm 2020 và xếp loại các cơ quan, đơn 

vị thuộc UBND huyện.         

Ngày 17 (Thứ 5): 

-  Buổi sáng: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với Báo Điện 

Biên phủ, tại huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết 

ngành Nông nghiệp năm 2020, tại huyện. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công đoàn năm 2020 và sơ 

kết hoạt động công đoàn giữa nhiệm kỳ 2018-2023, tại huyện. 

Ngày 18 (Thứ 6):  
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- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác nội 

chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021, tại huyện.  

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Công ty TNHH Lim - Hải Dương 

về liên kết trồng cây Keo và tiêu thụ sản phẩm (lần 2); làm việc với Công ty TH 

True Milk về dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn huyện.  

Ngày 21 (Thứ 2): Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ. 

Ngày 21-22 (Thứ 2 - thứ 3): Lãnh đạo UBND huyện dự Kỳ họp thứ 16 

HĐND huyện khóa II.     

Ngày 23-24 (Thứ 4 - 5): Lãnh đạo UBND huyện dự họp Ban Chỉ đạo 160 

huyện và Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện, 

Ban Chỉ đạo 35 huyện.  

Ngày 23 (Thứ 4):  

- Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện giao ban tháng 12 giữa lãnh đạo 

UBND huyện với lãnh đạo UBND các xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 

12, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2021.  

- Buổi chiều: Lãnh đạo UBND huyện duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2021 

của các phòng ban, đơn vị. 

Ngày 24 (Thứ 5) 

- Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện giao ban tháng 12/2020 với các 

phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện về tình hình thực hiện nhiệm 

vụ tháng 12, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2021. 

- Buổi chiều: Lãnh đạo UBND huyện duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2021 

của các phòng ban, đơn vị (Tiếp). 

Ngày 25 (thứ 6).  

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng 

Đảng và trao giải báo chí về công tác xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên lần thứ V, 

năm 2020, tại tỉnh. 

- Buổi sáng: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết giao 

ban giữa 3 lực lượng: Công an, Quân sự Biên phòng theo Nghị định số 

03/2019/NĐ-CP năm 2020, tại Công an huyện. 

- Buổi chiều: Lãnh đạo UBND huyện duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2021 

của các phòng ban, đơn vị (Tiếp). 

- Buổi chiều: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết các 

Ban Chỉ đạo ANTT năm 2020, tại huyện. 

Ngày 28-29 (Thứ 2 - Thứ 3): Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị trực 

tuyến Chính phủ với các địa phương năm 2020, tại huyện. 

Ngày 28 (thứ 2): Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự họp Thường trực 
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Huyện ủy. 

Ngày 29 -30 (thứ 3 - thứ 4). Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Ngày 31 (Thứ 5).  

- Họp UBND huyện, phiên họp tháng 12/2020 (lần 2).         

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với KBNN, Chi Cục Thuế, Chi nhánh 

Ngân hàng CSXH huyện. 

 (Các cuộc họp, hội nghị sẽ có giấy mời hoặc thông báo qua phần mềm 

SMS và Trang Thông tin điện tử của huyện). 

Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để các 

cơ quan, đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị nội dung làm việc và liên hệ công 

tác./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (B/c); 

- LĐ. HĐND huyện (B/c); 

- LĐ. UBND huyện(B/c); 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trang TTĐT huyện;  

- UBND các xã; 

- Lưu: VT.                                              

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Văn Công 
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