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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 8 năm 2020 
 

 Căn cứ Chương trình công tác tháng 8/2020 của Huyện ủy Tủa Chùa; 

Chương trình công tác năm 2020, Thường trực HĐND huyện xây dựng Chương 

trình công tác tháng 8/2020 như sau: 

Ngày 02 (Chủ Nhật): Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống 

dịch Covid-19 tại tỉnh. 

Ngày 03 (thứ Hai): Dự Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa 

giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên. 

Ngày 04 (thứ Ba): Dự hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy kỳ 106. 

Ngày 05 (thứ Tư): Tổ chức phiên họp thứ 39 của Thường trực HĐND huyện. 

Ngày 06 (thứ Năm): Làm công tác chuyên môn. 

Ngày 07 (thứ Sáu) 

- Tham gia cùng Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt văn kiện Đại hội đại 

biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với Ban thường vụ tỉnh 

ủy tại tỉnh. 

- Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Ban tiếp công dân huyện. 

Ngày 08 (thứ Bảy): Dự hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh thực hiện quy 

trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-

2025 tại tỉnh. 

Ngày 10 (thứ Hai): 

- Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh thực hiện quy trình nhân sự đối 

với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 

tại tỉnh. 

- Dự phiên họp UBND huyện tháng 8 năm 2020. 

Ngày 11 (thứ Ba):  

- Buổi sáng: Tham gia cùng Ban thường vụ huyện ủy kiểm tra trực tiếp 

công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-

2025 tại một số địa điểm. 

- Buổi chiều: Tham gia cùngThường trực Huyện ủy chủ trì làm việc với 

các đồng chí lãnh đạo huyện, trưởng và phó các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng 

bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 
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 Ngày 12 (thứ Tư):  

 - Buổi sáng: Tham gia cùng Thường trực Huyện ủy chủ trì họp với tổ 

trưởng, tổ phó, thư ký 04 tổ đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 

XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 - Buổi chiều: Tham gia cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với các Ban 

kiểm phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 Ngày 13 (thứ Năm): Dự họp Ban thường vụ huyện ủy kỳ 107. 

Ngày 14 (thứ Sáu): Dự cắt băng khánh thành công trình Trụ sở Phòng 

Văn hóa và Thông tin chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm 

kỳ 2020-2025; 

Ngày 17-19 (thứ Hai - thứ Tư): Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tủa 

Chùa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngày 20 (thứ Năm): Làm công tác chuyên môn. 

Ngày 21 (thứ Sáu) 

- Dự họp Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ 

huyện (28/9/1955-28/9/2020) và thành lập huyện (18/10/1955-18/10/2020). 

- Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Ban tiếp công dân huyện. 

Ngày 24 (thứ Hai): Làm công tác chuyên môn. 

Ngày 25 (thứ Ba): Dự họp Thường trực Huyện ủy phiên thứ nhất, khóa XVIII. 

Ngày 26 (thứ Tư): Dự hội nghị giao ban lãnh đạo huyện tháng 8 năm 2020. 

Ngày 27 (thứ Năm): Làm công tác chuyên môn. 

Ngày 28 (thứ Sáu): Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ 01 (Khóa 

XVIII); 

 Ngày 31 (thứ Hai): Dự họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội đại 

biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

(các cuộc họp, HN do HĐND huyện tổ chức có Giấy mời cụ thể) 

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

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

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- TT. Huyện ủy (báo cáo); 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, phòng ban, đoàn thể huyện; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Đạt 
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