
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HOÁ 

  

Số:  1671/UBND-TH 

V/v lịch làm việc tháng 8 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân huyện  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hoá, ngày 11 tháng 8 năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Thành viên Ủy ban nhân dân huyện; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện; 
- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Lịch công tác tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và 
Huyện ủy Chiêm Hoá. 

Ủy ban nhân dân huyện gửi các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân 

huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lịch làm 
việc tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện (kèm theo Văn bàn này), để 

các đồng chí chủ động bố trí lịch công tác và chuẩn bị các nội dung theo yêu 
cầu, đảm bảo thời gian theo quy định. 

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung và thời gian làm việc, Văn phòng 
HĐND và UBND huyện sẽ thông báo trước để các đồng chí biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Huyện uỷ;          
- TT. HĐND huyện; 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;  
- Văn phòng Huyện ủy; 
- Chánh VP HĐND&UBND huyện;   
- Các PCVP HĐND&UBND huyện;  
- Các Chuyên viên; 
- Lưu: VT, CVKT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Hưng 

 

 

 
 



Ngày 01/8/2021

(Chủ nhật)

Lãnh đạo UBND huyện dự họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực 

hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ tại tỉnh
Phòng Y tế

Phó Chủ tịch UBND huyện

Hà Thị Minh Quang

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường công tác 

quản lý, điều trị và nâng cao năng lực hồi sức tích cực trong phòng, chống dịch 

Covid-19 

Trung tâm Y tế huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện

Hà Thị Minh Quang

Lãnh đạo UBND huyện dự họp triển khai thực hiện rà soát vùng nguyên liệu, lực 

lượng lao động phục vụ công tác giải quyết việc làm tại chỗ tại xã Kiên Đài và 

các xã lân cận

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội

Phó Chủ tịch UBND huyện

Hà Thị Minh Quang

Họp lãnh đạo UBND huyện
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện 

Lãnh đạo UBND huyện họp kiểm điểm tiến độ giải quyết đơn thư và tiến độ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Ban Tiếp công dân của 

huyện; Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai

Chủ tịch UBND huyện;

Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Đình Tân

Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng bộ xã Kiên Đài
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện dự theo giấy 

mời

               UỶ BAN NHÂN DÂN

              HUYỆN CHIÊM HOÁ

LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN THÁNG 8/2021

(Kèm theo Văn bản số 1671/UBND-TH ngày 11/8/2021 của UBND huyện)

Ngày, thứ Nội dung công việc

Ngày 02/8/2021

(thứ Hai)

Cơ quan chuẩn bị nội 

dung

Phân công lãnh đạo

 UBND huyện dự và chủ 

trì

Ngày 03/8/2021

(thứ Ba)
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Ngày, thứ Nội dung công việc
Cơ quan chuẩn bị nội 

dung

Phân công lãnh đạo

 UBND huyện dự và chủ 

trì

Ngày 04/8/2021

(thứ Tư)
Lãnh đạo UBND huyện dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cơ sở

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện
Lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện dự họp Thường trực Tỉnh ủy
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện dự theo giấy 

mời

Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện
Ban Tiếp công dân của 

huyện
Chủ tịch UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện dự làm việc với đoàn công tác của tỉnh về tổ chức thực 

hiện Kết luận thanh tra số 34/KL-TTr ngày 02/02/2021 của Thanh tra Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội

Phó Chủ tịch UBND huyện

Hà Thị Minh Quang

Ngày 06/8/2021

(thứ Sáu)

Lãnh đạo UBND huyện dự họp thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 tại 

tỉnh

Phòng Tài  chính - Kế 

hoạch

Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Đình Tân

Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng bộ xã Bình Phú
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện
Chủ tịch UBND huyện

Họp lãnh đạo UBND huyện
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện;

các Phó Chủ tịch UBND 

huyện

Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng bộ xã Tân Thịnh
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện
Chủ tịch UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện dự làm việc với Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 của tỉnh

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện

Hà Thị Minh Quang

Ngày 05/8/2021

(thứ Năm)

Ngày 09/8/2021

(thứ Hai)

Ngày 10/8/2021

(thứ Ba)
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Ngày, thứ Nội dung công việc
Cơ quan chuẩn bị nội 

dung

Phân công lãnh đạo

 UBND huyện dự và chủ 

trì

Lãnh đạo UBND huyện dự họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương về 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc 

hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tại tỉnh

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện
Chủ tịch UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện dự họp để thống nhất về việc điều chỉnh số người làm 

việc tại tỉnh
Phòng Nội vụ Chủ tịch UBND huyện

Họp về việc giải quyết đơn của bà Ma Thị Thuyết, thôn Hùng Dũng, xã Hùng 

Mỹ

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Đình Tân

Lãnh đạo UBND huyện dự tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy
Ban Tiếp công dân 

huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Đình Tân

Lãnh đạo UBND huyện dự họp về dự thảo Đề án cải cách hành chính, xây dựng 

chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh
Phòng Nội vụ Chủ tịch UBND huyện

Họp kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra vi phạm về quản lý đất đai, đầu tư xây 

dựng trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã Nhân Lý và giải quyết kiến 

nghị của hộ kinh doanh Nguyễn Đức Nghĩa

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Đình Tân

Lãnh đạo UBND huyện dự họp về phương án tiêu thụ nông sản trong điều kiện 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Đình Tân

Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện 

Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

(khóa XVII) về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2021-2030

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Ngày 12/8/2021

(thứ Năm)

Ngày 11/8/2021

(thứ Tư)

Ngày 13/8/2021

(thứ Sáu)

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện dự theo giấy 

mời
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Ngày, thứ Nội dung công việc
Cơ quan chuẩn bị nội 

dung

Phân công lãnh đạo

 UBND huyện dự và chủ 

trì

Đề án Phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

Báo cáo đánh giá năng lực các nhà thầu tư vấn, thi công xây lắp đã thực hiện các 

gói thầu xây dựng trên địa bàn huyện năm 2020

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

09h: Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Thanh tra huyện
Chủ tịch UBND huyện; các 

Phó Chủ tịch UBND huyện

14h: Lãnh đạo UBND huyện tiếp xúc cử tri xã Xuân Quang
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện
Chủ tịch UBND huyện

Họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng các khu bán đấu giá quyền sử dụng 

đất trên địa bàn huyện

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Đình Tân

Lãnh đạo UBND huyện dự họp Ban Chỉ đạo PCI và triển khai kế hoạch khảo sát 

PCI năm 2021 tại tỉnh

Phòng Tài  chính - Kế 

hoạch

Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Đình Tân

Lãnh đạo UBND huyện dự họp thống nhất về Khu vực có ý nghĩa quan trọng 

trong quy hoạch đô thị tại tỉnh

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Đình Tân

8h: Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuyên đề 

về dự thảo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 

năm 2050

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện
Chủ tịch UBND huyện

14h: Họp nghe sắp xếp, bố trí giáo viên năm 2021-2022
Phòng Nội vụ; Phòng 

Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch UBND huyện; 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Hà Thị Minh Quang

Ngày 14/8/2021

(thứ Bảy)

Ngày 16/8/2021

(thứ Hai)

Ngày 13/8/2021

(thứ Sáu)

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện dự theo giấy 

mời
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Ngày, thứ Nội dung công việc
Cơ quan chuẩn bị nội 

dung

Phân công lãnh đạo

 UBND huyện dự và chủ 

trì

Lãnh đạo UBND huyện dự họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm 

chủng vắc-xin tại tỉnh
Phòng Y tế

Phó Chủ tịch UBND huyện

Hà Thị Minh Quang

Lãnh đạo UBND huyện dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lần thứ 

XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện

Hà Thị Minh Quang

Ngày 18/8/2021

(thứ Tư)

Lãnh đạo UBND huyện dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lần thứ 

XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch UBND huyện

Hà Thị Minh Quang

Lãnh đạo UBND huyện dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8/2021
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện
Chủ tịch UBND huyện

Họp Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 

2021

Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện
Lãnh đạo UBND huyện

Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng bộ xã Hòa An
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện
Chủ tịch UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện
Ban Tiếp công dân của 

huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Đình Tân

Họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng các khu bán đấu giá quyền sử dụng 

đất trên địa bàn huyện

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Đình Tân

Ngày 23/8/2021

(thứ Hai)
Lãnh đạo UBND huyện dự họp dự án di dân thôn Khuôn Làn, xã Tri Phú

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Đình Tân

Ngày 19/8/2021

(thứ Năm)

Ngày 20/8/2021

(thứ Sáu)

Ngày 17/8/2021

(thứ Ba)
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Ngày, thứ Nội dung công việc
Cơ quan chuẩn bị nội 

dung

Phân công lãnh đạo

 UBND huyện dự và chủ 

trì

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về:

Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các xã: Tân An, Kiên Đài, Vinh 

Quang và toàn huyện

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT

Đề án Phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

Dự thảo Đề án Phát triển du lịch huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2031

Phòng Văn hóa và 

Thông tin

Họp Thường trực Tỉnh ủy
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện dự theo giấy 

mời

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 8/2021
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện dự theo giấy 

mời

Ngày 26/8/2021

(thứ Năm)

Lãnh đạo UBND huyện dự họp về dự thảo Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi 

và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt địa điểm tổ chức Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Phòng Văn hóa và 

Thông tin

Phó Chủ tịch UBND huyện

Hà Thị Minh Quang

Ngày 27/8/2021

(thứ Sáu)

Họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng các khu bán đấu giá quyền sử dụng 

đất trên địa bàn huyện

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Đình Tân

Ngày 25/8/2021

(thứ Tư)

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện dự theo giấy 

mời

Ngày 24/8/2021

(thứ Ba)
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Ngày, thứ Nội dung công việc
Cơ quan chuẩn bị nội 

dung

Phân công lãnh đạo

 UBND huyện dự và chủ 

trì

Ngày 30/8/2021

(thứ Hai)
Chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2021 Hội Chữ thập đỏ

Phó Chủ tịch UBND huyện

Hà Thị Minh Quang

Ngày 31/8/2021

(thứ Ba)
Họp đánh giá công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Đình Tân
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