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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 12 năm 2021 

 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 12 của Thường trực Huyện ủy;  

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của Thường trực HĐND, các Ban 

của HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện xây dựng Chương trình công tác 

tháng 12 năm 2021 của Thường trực HĐND huyện, như sau: 

Từ ngày 01 - 03 (thứ Tư – thứ Sáu)  

- Ngày 01 (thứ Tư):  

+ Đồng chí Chủ tịch và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11. 

- Ngày 02 (thứ Năm):  

+ Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện dự họp, làm việc với lãnh đạo UBND 

tỉnh, nội dung: về phương án giải quyết bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ 

rừng tại khu vực giáp ranh giữa xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé với xã Na Cô 

Sa, huyện Nậm Pồ, tại tỉnh. 

+ Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc chuyên môn. 

- Ngày 03 (thứ Sáu): Đồng chí Chủ tịch và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND 

huyện chủ trì, dự Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa III.  

Từ ngày 06 - 10 (thứ Hai - thứ Sáu) 

- Ngày 06 (thứ Hai): Thường trực HĐND huyện làm việc chuyên môn. 

- Ngày 07 - 08 (thứ Ba - thứ Tư):  

+ Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện tham dự Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh 

khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại tỉnh. 

+ Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra cơ sở. 

- Ngày 09 (thứ Năm): Đồng chí Chủ tịch và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND 

huyện dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định 



2 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng 

(Hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu huyện). 

- Ngày 10 (thứ Sáu):  

+ Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện dự, chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự 

huyện xây dựng nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác 

xây dựng Đảng bộ năm 2022, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

+ Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc chuyên môn. 

Từ ngày 13 - 17 (thứ Hai – thứ Sáu) 

- Ngày 13 (thứ Hai): Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện dự họp Thường 

trực Huyện ủy. 

- Ngày 14 (thứ Ba): Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị đối 

ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng (Hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu huyện).  

- Ngày 15 (thứ Tư):  

+ Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân theo quy định. 

+ Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc chuyên môn. 

- Ngày 16 (thứ Năm): Đồng chí Chủ tịch và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND 

huyện dự, chủ trì Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa III. 

- Ngày 17 (thứ Sáu): Đồng chí Chủ tịch và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND 

huyện dự, chủ trì Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa III. 

Từ ngày 20 – 24 (thứ Hai – thứ Sáu):  

- Ngày 20 (thứ Hai): Thường trực HĐND huyện làm việc chuyên môn. 

- Ngày 21 (thứ Ba): Thường trực HĐND huyện làm việc chuyên môn và 

đi kiểm tra cơ sở. 

- Ngày 22 (thứ Tư): Đồng chí Chủ tịch và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND 

huyện dự, chủ trì Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, MTTQ và đoàn thể 

huyện năm 2021, tại huyện (Dự kiến). 

- Ngày 23 (thứ Năm): Thường trực HĐND huyện làm việc chuyên môn. 

- Ngày 24 (thứ Sáu): Thường trực HĐND huyện làm việc chuyên môn. 

Từ ngày 27 – 31 (thứ Hai – thứ Sáu): 

- Ngày 27 (thứ Hai):  

+ Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện dự họp Thường trực Huyện ủy.  
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+ Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra cơ sở. 

- Ngày 28 (thứ Ba): Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện dự, chủ trì Hội nghị 

tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 

2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, tại huyện (Dự kiến). 

- Ngày 29 - 30 (thứ Tư - thứ Năm): Đồng chí Chủ tịch và đồng chí Phó 

Chủ tịch HĐND huyện dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Ngày 31 (thứ Sáu): Thường trực HĐND huyện làm việc chuyên môn. 

Thừa lệnh Thường trực HĐND 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 điện thoại sau). 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh (b/c);  

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- TT HĐND-UBND các xã; 

- Lưu: VT. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Dũng 
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