
 

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 9 năm 2021 
 

CHƯƠNG TRÌNH 

công tác tháng 9/2021 

 

 Căn cứ chương trình công tác tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh và của 

Huyện ủy; UBND huyện Nậm Pồ xây dựng Chương trình công tác tháng 9 năm 

2021 như sau:  

Ngày 01 (thứ 4). Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự họp giải phóng mặt 

bằng thao trường BCHQS tỉnh tại xã Si Pa Phìn, Phìn Hồ, tại tỉnh. 

Ngày 02 (thứ 5). Lãnh đạo UBND huyện trực Ngày Lễ Quốc khánh 02/9. 

Ngày 03 (thứ 6). Lãnh đạo UBND huyện trực Ngày Lễ Quốc khánh 02/9.  

Ngày 05/9 (Chủ nhật) 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến của BCĐ quốc 

gia với các địa phương về công tác phòng chống dịch covid-19, tại huyện. 

- Đồng chí Nguyễn Xuân Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện dự khai 

giảng năm học 2021-2022 tại trường PTDTNT THPT Nậm Pồ. 

Ngày 06-08 (thứ 2-4). Đồng chí Hạng Nhè Ly - Phó Chủ tịch UBND huyện 

Kiểm tra cơ sở một số xã về công tác giao đất, giao rừng. 

Ngày 07 (thứ 3). Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra vườn cây mắc 

ca, tại xã Nà Hỳ. 

Ngày 09 (thứ 5). Lãnh đạo UBND huyện làm việc chuyên môn và kiểm tra 

cơ sở một số xã.  

Ngày 10 (Thứ 6).  

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

- Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện.  

Ngày 13 (thứ 2).  Lãnh đạo UBND huyện làm việc chuyên môn và kiểm tra 

cơ sở một số xã. 

Ngày 14 (thứ 3). Lãnh đạo UBND huyện làm việc với một số sở ngành tỉnh 

để khảo sát trận địa phòng không then chốt 12,7mm, tại huyện. 

Ngày 15 (thứ 4). Họp lãnh đạo UBND huyện. 

Ngày 16 (thứ 5). Họp UBND huyện tháng 9/2021, cho ý kiến vào các nội 

dung: 
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 (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 tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 

2021 trình cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 9/2021 (Phòng Tài chính - 

Kế hoạch chuẩn bị nội dung). 

(3) Báo cáo thanh quyết toán chế độ phòng, chống dịch covid-19 và Tờ 

trình về Bổ sung kinh phí cho một số cơ quan, đơn vị và UBND một số xã (Bao 

gồm kinh phí phòng, chống dịch covid-19). (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn 

bị nội dung). 

(4) Công tác cán bộ (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). 

(5) Một số nội dung khác. 

Ngày 17 (thứ 6).  

- Lãnh đạo UBND huyện dự họp Thường trực HĐND huyện, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

- Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện.  

Ngày 20 (thứ 2). Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự họp Thường trực 

Huyện ủy. 

Ngày 21 (thứ 3): Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Ban quản lý dự án 

các công trình huyện lần 3 để đôn đốc tiến độ thi công, giải ngân thanh toán vốn, 

tại huyện. 

Ngày 22 (thứ 4): Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị sơ kết công tác nội 

chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. 

Ngày 23 (thứ 5). Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, cho ý kiến vào các nội 

dung: 

(1) Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Huyện ủy 

(2) Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 

9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 

(3) Dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy khóa III, nhiệm kỳ 

2020-2025 (sửa đổi) 

(4) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 

2021 (UBND huyện chuẩn bị nội dung). 

(5) Nghe Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

huyện báo cáo về tình hình thực hiện và giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn 
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(6) Nghe Ủy ban MTTQ huyện báo cáo về việc xây dựng cốt cán trong 

tôn giáo trên địa bàn 

(7) Cho ý kiến vào một số nội dung do UBND huyện trình. 

(8) Cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung khác. 

Ngày 24 (thứ 6):  

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

MTTQ, các đoàn thể huyện 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối 

năm 2021. 

- Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện.  

Ngày 27 (thứ 2):  

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

- Lãnh đạo UBND huyện dự và chủ trì Hội nghị giao ban tháng 9 giữa 3 

lực lượng: Công an, Quân sự, Biên phòng theo Nghị định số 03/NĐ-CP của 

Chính phủ, tại BCHQS huyện. 

Ngày 28 (thứ 3):  

- Lãnh đạo UBND huyện họp giao ban trực tuyến tháng 9 với lãnh đạo 

UBND các xã để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 10. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu 

nạn xã Vàng Đán, năm 2021, tại xã Vàng Đán. 

Ngày 29 (thứ 4): Lãnh đạo UBND huyện họp giao ban tháng 9 với các cơ 

quan, đơn vị thuộc huyện, để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển 

khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. 

Ngày 30 (thứ 5): Họp Ban chấp hành Đảng bộ 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./. 

 (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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