
 

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          tháng 10 năm 2021 
 

CHƯƠNG TRÌNH 

công tác tháng 10/2021 

 

 Căn cứ chương trình công tác tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh và của 

Huyện ủy; UBND huyện Nậm Pồ xây dựng Chương trình công tác tháng 10 năm 

2021 như sau:  

Ngày 01 (thứ 6).  

- Lãnh đạo UBND huyện họp các cơ quan, đơn vị rà soát, thống nhất Thiết 

bị dùng cho trụ sở HĐND-UBND, Trụ sở Huyện ủy mới.  

- Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện.  

Ngày 02 (thứ 7). Lãnh đạo UBND huyện dự phiên họp Chính phủ thường 

kỳ tháng 9 năm 2021, trực tuyến tại điểm cầu huyện.  

Ngày 04 (Thứ 2) 

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

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị triển khai thí điểm 

thành lập Hợp tác xã Mắc ca giai đoạn 2021-2022, tại tỉnh. 

Ngày 05 (thứ 3).  

- Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện họp BTV Huyện ủy. 

- Buổi chiều: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với Doanh nghiệp 

Tùng Lâm về giải quyết khó khăn, vướng mắc và chậm tiến độ 02 dự án san ủi 

MB, Tái định cư khu TT huyện. 

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp nghe HĐND huyện công 

bố Quyết định và Kế hoạch giám sát chuyên đề, tại huyện.  

Ngày 06 (thứ 4).  

- Lãnh đạo UBND huyện đi cơ sở giải quyết khiếu nại của nhân dân bản 

Huổi Anh, xã Chà Tở về tranh chấp đất đai, tại xã Chà Tở.       

- Đón tiếp và làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về đầu 

tư công, tại huyện. 

Ngày 07 (thứ 5).  

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

chuyên đề của HĐND tỉnh về đầu tư công, tại huyện.  
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- Đồng chí Hạng Nhè Ly - PCT UBND huyện làm việc với Đ/c Lê Văn 

Tiến - PCT UBND tỉnh về kiểm tra chuyển đổi mục đích sử dụng rừng một số 

DA tại huyện 

- Đồng chí Nguyễn Xuân Thuận - PCT UBND huyện kiểm tra công tác, 

phòng, chống dịch tại một số xã. 

Ngày 08 (Thứ 6).  

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

chuyên đề của HĐND tỉnh về đầu tư công, tại huyện.  

- Lãnh đạo UBND huyện dự Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa III. 

- Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện.  

Ngày 11 (thứ 2).  

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, 

Quốc hội khóa XV và lấy ý kiến tham gia góp ý xây dựng Luật (Hội nghị trực 

tuyến tại điểm cầu huyện). 

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

Ngày 12 (thứ 3). Lãnh đạo UBND huyện dự lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng 

lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở, tại huyện. 

Ngày 13 (thứ 4). Họp lãnh đạo UBND huyện, cho ý kiến vào một số nội 

dung trình Phiên họp UBND huyện tháng 10/2021. 

Ngày 14 (thứ 5). Lãnh đạo UBND huyện dự họp Ban Thường vụ Huyện 

ủy trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại điểm cầu huyện (Dự kiến), nội 

dung: 

(1) Đánh giá công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh 

(2) Tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021 

(3) Tình hình giải ngân vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

Ngày 15 (thứ 6). Họp UBND huyện tháng 10/2021, cho ý kiến vào các nội 

dung: 

 (1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo UBND huyện giữa 

02 phiên họp thường kỳ (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung và 

báo cáo tại phiên họp) 

(2) Báo cáo về tiến độ các công trình, dự án đầu tư; việc giải ngân các 

nguồn vốn đầu tư công, triển khai thực hiện các nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ phát 

triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (Phòng Tài chính - Kế hoạch 

chuẩn bị nội dung và báo cáo tại phiên họp)  

 (3) Xem xét Tờ trình về Phương án phân lô, chia thửa khu đất ở thuộc dự 

án: Tái định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng 
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trung tâm huyện Nậm Pồ (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung và báo cáo 

tại phiên họp) 

(4) Xem xét Tờ trình về kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng, 

chống dịch covid-19 tại xã Si Pa Phìn; cấp kinh phí tổ chức tập huấn cho các 

thành viên Tổ Covid cộng đồng, theo đề nghị của Phòng Y tế (Phòng Tài chính - 

Kế hoạch chuẩn bị nội dung và báo cáo tại phiên họp)  

(5) Xem xét Tờ trình về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (Phòng 

Tài nguyên - Môi trường chuẩn bị nội dung và báo cáo tại phiên họp) 

(6) Xem xét Tờ trình số 24/TTr-PNN ngày 16/8/2021 của Phòng Nông 

nghiệp - PTNT, về việc xin thông qua Kế hoạch về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới tỉnh Điện 

Biên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nậm Pồ. 

(7) Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). 

(8) Một số nội dung khác. 

Ngày 18 (thứ 2). Đồng chí Hạng Nhè Ly - PCT UBND huyện dự Hội nghị 

giao ban quý III Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện, tại huyện.  

Ngày 19 (thứ 3):  

- Lãnh đạo UBND huyện dự lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị 

và nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở, tại huyện. 

- Buổi sáng: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với một số sở ngành 

tỉnh về thống nhất vị trí quy hoạch trận địa phòng không Súng máy 12,7mm, tại 

huyện. 

Ngày 20 (thứ 4): Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự họp Thường trực 

Huyện ủy. 

Ngày 21 (thứ 5). Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Ngày 22 (thứ 6):  

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

MTTQ, các đoàn thể huyện tháng 10 năm 2021. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và 

nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở, tại huyện. 

- Đồng chí Hạng Nhè Ly - PCT UBND huyện dự và chỉ đạo diễn tập Ứng 

phó cháy rừng - Tìm kiếm cứu nạn xã Na Cô Sa năm 2021. 

- Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện.  

Ngày 25 (thứ 2): Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự họp Thường trực 

Huyện ủy. 
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Ngày 26 (thứ 3): Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tổng kết phong trào 

nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm 

nghèo bền vững lần thứ X, giai đoạn 2016-2021 (dự kiến), tại tỉnh. 

Ngày 27 (thứ 4): Lãnh đạo UBND huyện họp giao ban trực tuyến tháng 

10 với lãnh đạo UBND các xã để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11. 

Ngày 28 (thứ 5): Lãnh đạo UBND huyện họp giao ban tháng 10 với các 

cơ quan, đơn vị thuộc huyện, để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11. 

Ngày 29 (thứ 6): Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện, bầu bổ sung Ủy viên 

Ban Thường vụ Huyện ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến). 

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./. 

 (Các cuộc họp, hội nghị sẽ có giấy mời hoặc thông báo qua SMS và 

Trang Thông tin điện tử của huyện). 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- Lđ. UBND huyện; 

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

- Trang TTĐT huyện;  

- UBND các xã; 

- Lưu: VT.                                              

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Lê Quang Trinh 
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