
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 
 

Số:          /CTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

 Công tác tháng 5 năm 2021 
 

  

Căn cứ Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của Huyện ủy Tủa Chùa, 

Chương trình công tác năm 2021, UBND huyện xây dựng Chương trình công tác 

tháng 5 năm 2021, như sau: 

Ngày 03 (thứ Hai): Nghỉ lễ (nghỉ bù). 

Ngày 04 (thứ Ba): Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các hoạt động phòng, 

chống Covid-19 tại điểm cầu huyện. 

Ngày 05 - 06 (thứ Tư - Năm): Đón tiếp và dự các Hội nghị tiếp xúc cử tri 

vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND 

tỉnh khóa XV tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa. 

Ngày 06 (thứ Năm): Dự Hội nghị công bố quyết định thanh tra của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tại tỉnh. 

Ngày 07 (thứ Sáu):  

- Dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND 

huyện do UBMTTQ huyện tổ chức tại xã Sính Phình (tại trung tâm xã và thôn Phi 

Dinh); 

- Dự họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Tủa Chùa. 

Ngày 10 (thứ Hai):   

- Họp Ủy ban bầu cử huyện; 

- Làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về thực hiện 

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của HĐND huyện khóa XX. 

- Dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND 

huyện do UBMTTQ huyện tổ chức tại xã Huổi Só. 

Ngày 11 (thứ Ba): Dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại 

biểu HĐND huyện do UBMTTQ huyện tổ chức tại xã Tả Phìn. 

Ngày 12 (thứ Tư):  

- Họp Thường trực Huyện ủy; 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử tại huyện. 

Ngày 13 (thứ Năm): Họp Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ 20; 

Ngày 13 - 23 (thứ Sáu - Chủ nhật): 
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(để BC) 

- Kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số điểm bầu cử (Chủ nhật ngày 

23) 

- Tiếp công dân định kỳ tháng 5 (Ngày 14) 

- Họp Thường trực Huyện uỷ (Ngày 20) 

Ngày 24 - 25 (thứ Hai - thứ Ba): Làm việc chuyên môn. 

Ngày 26 (thứ Tư): Dự phiên họp thứ 52 của Thường trực HĐND huyện. 

Ngày 27 (thứ Năm): Tổ chức phiên họp tháng 5 của UBND huyện. 

Ngày 28 (thứ Sáu): Tiếp công dân định kỳ tháng 5 (lần 2). 

Ngày 31 (thứ Hai): 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; 

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

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- 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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