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CHƯƠNG TRÌNH 

 Công tác tháng 9 năm 2020  
 

  

 Căn cứ Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của Huyện ủy Tủa Chùa, 

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

tác tháng 9 năm 2020, như sau: 

Ngày 01 (Thứ Ba):  

- Dự họp Ban thường vụ Huyện ủy kỳ 2. 

- Tổ chức Họp Hội đồng xét, hoàn thiện thiện quy trình tuyển dụng công 

chức, viên chức; 

Ngày 02 (Thứ Tư): Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9. 

Ngày 03 (Thứ Năm):  

 - Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư huyện 

Tủa Chùa; 

- Tổ chức phiên họp UBND huyện tháng 9/2020  (lần 1); 

Ngày 04 (Thứ Sáu)  

- Tổ chức họp Tiểu Ban Nội dung và Truyền thông chuẩn bị nội dung tổ 

chức Hội thảo, Tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 

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

- Làm việc với Đoàn công tác Sở Giáo dục và ĐT về tình hình thực hiện 

các chỉ tiêu kế hoạch năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 

2020-2021. 

Ngày 05 (Thứ Bảy): Dự khai giảng năm học mới 2020-2021 tại một số 

trường học trường trên địa bàn huyện. 

Ngày 07 (Thứ Hai)  

- Dự phiên họp thứ 40 của Thường trực HĐND huyện. 

- Họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Đồ án quy hoạch xây dựng nông 

thôn mới 11 xã trên địa bàn huyện. 

Ngày 08 (Thứ Ba) 

- Dự Hội nghị giao ban lãnh đạo huyện tháng 9/2020.  

- Làm việc với Đoàn thanh tra sở Xây dựng về công bố Quyết định thanh 

tra công tác quán lý đầu tư xây dựng trên địa bàn. 

Ngày 09 (Thứ Tư): Dự Hội nghị giao ban khối đoàn thể 9 tháng đầu năm 2020. 



 2 

(để BC) 

Ngày 10 (Thứ Năm): Làm việc với Sở Nội vụ tỉnh về giải quyết các tồn 

tại, vướng mắc theo Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. 

Ngày 11 (Thứ Sáu) 

- Dự Hội nghị giao ban Khối Tư tưởng - văn hóa - khoa giáo 9 tháng đầu năm 2020; 

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

Ngày 14 (Thứ Hai): Tổ chức phiên họp UBND huyện tháng 9/2020 (lần 2). 

Ngày 15 (Thứ Ba): Làm việc chuyên môn. 

Ngày 16 (Thứ Tư): Tổ chức họp cho ý kiến vào các nội dung tọa đàm, 

hội thảo kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (28/9/1955 - 28/9/2020) 

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

Ngày 17 (Thứ Năm): Dự họp Thường trực Huyện ủy. 

Ngày 18 (Thứ Sáu): Làm việc chuyên môn. 

Ngày 21 (Thứ Hai): Làm việc chuyên môn. 

Ngày 22 (Thứ Ba): Dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ 3. 

Ngày 23 (Thứ Tư): Dự hội nghị giao ban khối nội chính 9 tháng đầu năm 2020. 

Ngày 24 (Thứ Năm): Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện triển khai, 

quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngày 25 (Thứ Sáu) 

- Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện kỳ 2; 

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

Ngày 28 (Thứ Hai): Tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phát triển du lịch, thu 

hút đầu tư”; 

Ngày 29 (Thứ Ba): Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày thành lập 

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

18/10/2020). 

Ngày 30 (Thứ Tư): Làm việc chuyên môn. 

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

 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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