
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

Số:        /CTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày      tháng 02 năm 2020 

 
CHƯƠNG TRÌNH 

 Công tác tháng 02 năm 2020  
 

  

 Căn cứ Chương trình công tác tháng 02 năm 2020 của Huyện ủy Tủa 

Chùa, Chương trình công tác năm 2020, UBND huyện xây dựng Chương trình 

công tác tháng 02 năm 2020, như sau: 

Ngày 03 (Thứ Hai): Dự họp Thường trực Huyện ủy. 

Ngày 04 (Thứ Ba): Dự họp Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

Ngày 05 (Thứ Tư): Làm việc chuyên môn; kiểm tra tình hình huy động 

học sinh ra lớp sau Tết của các đơn vị trường học.  

Ngày 06 (Thứ Năm):  

- Dự họp Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Tủa Chùa khóa XVIII, 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Họp Ban chỉ đạo huyện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

Ngày 07 (Thứ Sáu): Dự Hội nghị giao ban lãnh đạo huyện. 

Ngày 10 (Thứ Hai):  

- Dự họp Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh 

Điện Biên năm 2020. 

- Kiểm tra tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện. 

Ngày 11 (Thứ Ba): Dự Hội nghị cán bộ toàn tỉnh thực hiện quy trình giới 

thiệu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-

2020 tại tỉnh. 

Ngày 12 (Thứ Tư)  

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019; tổng kết công tác dân 

tộc, tôn giáo năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại huyện. 

- Dự họp Thường trực Huyện ủy. 

Ngày 13 (Thứ Năm)  

- Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. 

- Dự họp Tiểu ban Văn kiện, tổ tổng hợp xây dựng dự thảo Văn kiện Đại 

hội Đảng bộ huyện Tủa Chùa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngày 14 (Thứ Sáu) 
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- Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy, kỳ họp 83; 

- Tiếp công dân thường kỳ tại Ban Tiếp công dân huyện. 

Ngày 17 (Thứ Hai): Dự Đại hội Chi bộ Phòng Nội vụ, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngày 18 (Thứ Ba):  

- Kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân. 

- Đồng chí Lê Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

việc làm với Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn về công tác chuẩn bị tổ chức Đại 

hội Đảng. 

Ngày 19 (Thứ Tư): Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xá Nhè, nhiệm kỳ 

2020-2025. 

Ngày 20 (Thứ Năm): Dự Phiên họp thứ 35 của Thường trực HĐND 

huyện. 

Ngày 21 (Thứ Sáu): Đồng chí Lê Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện việc làm với Ban thường vụ Đảng ủy xã Lao Xả Phình 

về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng. 

Ngày 24 (Thứ Hai): Dự Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2020. 

Ngày 25 (Thứ Ba): 

- Tổ chức Phiên họp UBND huyện tháng 2 năm 2020. 

- Dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-

2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biến chế và cơ cấu lại 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Ngày 26 (Thứ Tư)  

- Dự họp Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

- Tham gia cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với đội ngũ báo cáo viên 

cấp huyện. 

Ngày 27 (Thứ Năm): Dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 

số 13-NQ/TU ngày 10-12-2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh 

tại tỉnh. 

Ngày 28 (Thứ Sáu)  

- Làm việc với Sở Y tế tỉnh Điện Biên (dự kiến); 

- Tiếp công dân thường kỳ tại Ban Tiếp công dân huyện. 

Ngày 29 (Thứ Bảy): Dự Đại hội Chi hội Luật gia huyện Tủa Chùa làn 

thứ I, niệm kỳ 2020-2025. 

   (các cuộc họp, HN do UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời cụ thể). 
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(để BC) 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo 

để các cơ quan, đơn vị chủ động, phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện;     

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; 

- Các cơ quan CM, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Đạt 
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