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          Nậm Pồ, ngày        tháng 01 năm 2022 
 

CHƯƠNG TRÌNH 
công tác tháng 01/2022 

 

Căn cứ chương trình công tác tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh và của 

Huyện ủy; UBND huyện Nậm Pồ xây dựng Chương trình công tác tháng 01 năm 

2022 như sau: 

Ngày 01 (Thứ 2): Nghỉ bù tết Dương lịch.  

Ngày 04 (thứ 3).   

- Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến của Trung tâm 

chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với các sở ngành, địa phương, tại huyện. 

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

- Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ 

2022 của một số cơ quan, đơn vị.   

Ngày 05 (thứ 4).    

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện 

nhiệm vụ 2022 của một số cơ quan, đơn vị.    

- Đồng chí Hạng Nhè Ly - Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết 

công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 

năm 2022, tại tỉnh. 

- Đồng chí Nguyễn Xuân Thuận - Phó chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị 

giao ban các cơ quan khối Đảng, MTTQ và đoàn thể huyện năm 2021, tại huyện. 

Ngày 06 (thứ 5).  

- Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. 

- Buổi chiều: Lãnh đạo UBND huyện họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-

19 huyện, trực tuyến từ huyện đến xã. 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kiểm tra tiến độ thi công một số Dự án 

khu trung tâm huyện. 

Ngày 07 (thứ 6).   

- Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận 

năm 2021; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, tại huyện.  

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

phong trào Nông dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, tại huyện.  



2 

- Đồng chí Hạng Nhè Ly - Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị sơ kết 

công tác giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  lâm nghiệp 

giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh, tại huyện Mường Ảng. 

- Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện. 

Ngày 10 (thứ 2).  

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

- Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của 

Tỉnh ủy và HĐND tỉnh khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh năm 2022, trực tuyến tại huyện. 

- Buổi chiều: Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị triển khai Nghị quyết, Kế 

hoạch của Huyện ủy về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, trực tuyến từ huyện 

đến xã. 

Ngày 11 (thứ 3). Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

Ngày 12 (thứ 4). Lãnh đạo UBND huyện làm việc chuyên môn và kiểm tra 

cơ sở một số xã. 

Ngày 13 (thứ 5):  

- Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng 

kết công tác dân vận năm 2021, tại điểm cầu huyện.    

- Buổi chiều: Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị triển khai hoạt động Tổ 

Dân vận cơ sở trên địa bàn huyện (trực tuyến từ huyện đến xã). 

Ngày 14 (thứ 6).  

- Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện dự và chủ trì Hội nghị triển khai Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công huyện 

Nậm Pồ năm 2022, trực tuyến từ huyện đến xã.  

- Buổi chiều: Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện. 

Ngày 17 (Thứ 2).   

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc chuyên môn. 

- Buổi chiều: Đồng chí Hạng Nhè Ly - PCT UBND huyện dự và chủ trì Hội 

nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 

2022 Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện. 

Ngày 18 (thứ 3).  

- Lãnh đạo UBND huyện dự Đại hội hội Chữ thập đỏ huyện Nậm Pồ, nhiệm 

kỳ 2021-2026.  

- Họp lãnh đạo UBND huyện để xem xét một số nội dung trình phiên họp 

UBND huyện tháng 01/2022. 
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Ngày 19 (thứ 4). Họp UBND huyện phiên họp tháng 01/2022, xem xét một số 

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)    

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

(3) Một số nội dung khác. 

Ngày 20 (thứ 5).  

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

- Buổi chiều: Lãnh đạo UBND huyện giao ban tháng 01/2022 với lãnh đạo 

UBND các xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01, phương hướng nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 02/2022. 

Ngày 21 (thứ 6).  

- Buổi sáng: Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện. 

- Buổi chiều: Lãnh đạo UBND huyện thăm và tặng quà các gia đình có công, 

gia đình quân nhân làm nhiệm vụ ở biên giới trên địa bàn huyện Nậm Pồ nhân dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2022. 

Ngày 24 (thứ 2):  

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

- Lãnh đạo UBND huyện thăm và tặng quà các gia đình có công, gia đình 

quân nhân làm nhiệm vụ ở biên giới trên địa bàn huyện Nậm Pồ nhân dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2022.  

Ngày 25 (thứ 3).  

- Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện giao ban tháng 01/2022 với các phòng 

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

01, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022. 

- Buổi chiều: Lãnh đạo UBND huyện thăm và tặng quà các gia đình có công, 

gia đình quân nhân làm nhiệm vụ ở biên giới trên địa bàn huyện Nậm Pồ nhân dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2022. 

Ngày 26 (thứ 4). Lãnh đạo UBND huyện thăm và tặng quà các gia đình có 

công, gia đình quân nhân làm nhiệm vụ ở biên giới trên địa bàn huyện Nậm Pồ nhân 

dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2022. 

Ngày 27 (thứ 5). Lãnh đạo UBND huyện thăm và tặng quà các gia đình có 

công, gia đình quân nhân làm nhiệm vụ ở biên giới trên địa bàn huyện Nậm Pồ nhân 

dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2022. 

Ngày 28 (thứ 6).  

- Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện. 
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- Lãnh đạo UBND huyện thăm và tặng quà các gia đình có công, gia đình 

quân nhân làm nhiệm vụ ở biên giới trên địa bàn huyện Nậm Pồ nhân dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2022. 

Ngày 31 (thứ 2): Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (từ thứ Hai, 

ngày 31/01/2022 đến hết thứ Sáu, ngày 04/02/2022). 

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 Trang Thông tin 

điện tử, SMS 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 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

 

Nguyễn Mạnh Dũng 
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