
 

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 12 năm 2021 
 

CHƯƠNG TRÌNH 

công tác tháng 12/2021 

 

 Căn cứ chương trình công tác tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh và của 

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

2021 như sau:  

Ngày 01 (thứ 4).  

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp 

loại Đảng bộ xã Si Pa Phìn.   

- Đồng chí Hạng Nhè Ly - PCT UBND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Vàng 

Đán, Nà Bủng. Dự kiểm điểm Chi bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp. 

- Đồng chí Nguyễn Xuân Thuận - PCT UBND huyện dự kiểm điểm Chi 

bộ phòng Giáo dục và đào tạo. Rà soát kế hoạch chi tiết năm 2021 của 

TTGDNN-GDTX,  Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình.  

Ngày 02 (thứ 5).  

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp 

loại Chi bộ Ban QLDA, Phòng TN-MT. Rà soát kế hoạch chi tiết năm 2021 của  

Phòng TN-MT, Phòng KT-HT, Ban QLDA. 

- Đồng chí Hạng Nhè Ly - PCT UBND huyện dự kiểm điểm Chi bộ Hạt 

kiểm lâm. 

- Đồng chí Nguyễn Xuân Thuận - PCT UBND huyện dự kiểm điểm Chi 

bộ TTGDTX-GDNN.  

- Lãnh đạo UBND huyện 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. 

Ngày 03 (Thứ 6).  

- Lãnh đạo UBND huyện dự Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện (Kỳ họp chuyên 

đề). Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Huyện Điện Biên Đông, kiểm tra 

chép công tác thi đua khen thưởng Cụm vùng cao năm 2021, tại huyện.  

- Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện. 

Ngày 06 (thứ 2).  

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với một số sở ngành, tại tỉnh. 
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Ngày 07 - 08 (Thứ 3-4). Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tham dự kỳ họp 

thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại tỉnh. 

Ngày 08 (Thứ 4) Lãnh đạo UBND huyện dự và chủ trì Hội nghị tổng kết 

nông lâm nghiệp, nông thôn mới năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, 

tại huyện. 

Ngày 9 (thứ 5).  

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển 

khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác 

xây dựng, chỉnh đốn đảng (Hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu huyện). 

- Buổi sáng: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự 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.  

- Buổi chiều: Lãnh đạo UBND huyện dự và chủ trì Hội nghị tổng kết công 

tác quốc phòng, quân sự năm 2021, tại huyện.  

Ngày 10 (thứ 6).  

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

- Lãnh đạo UBND huyện dự đánh giá kiểm điểm UBND huyện năm 2021, 

tại huyện.  

Ngày 13 (thứ 2).  

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

- Họp UBND huyện để thông qua một số nội dung trình Phiên họp UBND 

huyện tháng 12 (mở rộng). 

Ngày 14 (thứ 3): Lãnh đạo UBND 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 4): Họp UBND huyện tháng 12/2021, 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) Tờ trình về lập Phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất; đấu giá đất 

một số lô đất khu Trung tâm huyện (Trung tâm quản lý đất đai chuẩn bị nội 

dung và báo cáo tại phiên họp). 

 (3) Công tác cán bộ (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và báo cáo tại 

phiên họp) 

(4) Một số nội dung tổng kết công tác phổ biến GBGDPL của Hội đồng 

Phổ biến GDPL năm 2021 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và báo cáo tại 

phiên họp) 
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(5) Một số nội dung khác 

Ngày 16-17 (thứ 5-6): Lãnh đạo UBND huyện dự kỳ họp thứ 5, HĐND 

huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026, tại huyện. 

Ngày 17 (thứ 6): Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện. 

Ngày 20 (thứ 2):  

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

- 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 

nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, cho ý kiến vào nội 

dung Chương trình công tác năm 2022, tại huyện. 

Ngày 21 (thứ 3): 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 nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, cho ý 

kiến vào nội dung Chương trình công tác năm 2022, tại huyện. 

Ngày 22 (thứ 4): Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị giao ban các cơ 

quan khối Đảng, MTTQ và đoàn thể huyện năm 2021, tại huyện. 

Ngày 23 (thứ 5):  

- Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện. 

- Lãnh đạo UBND huyện duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2022 của một số cơ 

quan, đơn vị. 

Ngày 24 (thứ 6):  

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết năm 2021 thực 

hiện Nghị định số 03/NĐ-CP, tại Ban chỉ huy Quân sự huyện. 

- Lãnh đạo UBND huyện duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2022 của một số cơ 

quan, đơn vị. 

Ngày 27 (thứ 2):  

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

- Lãnh đạo UBND huyện duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2022 của một số cơ 

quan, đơn vị. 

Ngày 28 (thứ 3):  

- Lãnh đạo UBND huyện họp giao ban trực tuyến tháng 12 với lãnh đạo 

UBND các xã để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12, triển khai nhiệm 

vụ trọng tâm tháng 01/2022. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự 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. 

- Lãnh đạo UBND huyện duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2022 của một số cơ 
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quan, đơn vị. 

Ngày 29-30 (thứ 4-5): Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, nội dung:  

(1)- Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí 

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021.  

(2)- Một số nội dung do UBND huyện trình.  

(3)- Công tác tổ chức cán bộ và một số công việc khác. 

Ngày 30 (thứ 5):  

- Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện. 

- Lãnh đạo UBND huyện duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2022 của một số cơ 

quan, đơn vị. 

Ngày 31 (thứ 6):  

- Lãnh đạo UBND huyện họp giao ban tháng 12 với các cơ quan, đơn vị 

thuộc huyện, để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12, triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 01/2022. 

- Lãnh đạo UBND huyện duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2022 của một số cơ 

quan, đơn vị. 

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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