
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

  
Số:              /UBND-TH 

V/v lịch làm việc của UBND huyện  
từ ngày 01/12 đến ngày 10/12/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hoá, ngày      tháng 11 năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Các Thành viên Ủy ban nhân dân huyện; 
- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện Chiêm Hóa nhiệm kỳ 2021-

2026 ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của 
UBND huyện; 

Ủy ban nhân dân huyện gửi các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân 
huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn lịch làm việc của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 
01/12/2021 đến ngày 10/12/2021 (kèm theo Công văn này), để các đồng chí 
chủ động bố trí lịch công tác của cơ quan, đơn vị 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: 
- TT Huyện uỷ;           (báo cáo) 
- TT HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; (báo cáo) 
- Văn phòng Huyện ủy; 
- Như kính gửi; 
- Chánh VP, các Phó CVP;    (Thực hiện) 
- Các Chuyên viên; 
- Lưu: VT, TH. 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Minh Phương 

 

 

 
 



Ngày 01/12/2021

(Thứ tư )
Thi tuyển viên chức (Vòng 1) của huyện Chiêm Hóa năm 2020 Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch UBND huyện

Hà Thị Minh Quang

Ngày 02/12/2021

(Thứ năm )
Họp lãnh đạo UBND huyện 

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện;

các Phó Chủ tịch UBND 

huyện

Lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra cơ sở, dự sinh hoạt chi bộ cơ sở
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện
Lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến về "Phát triển kinh tế dưới 

tán rừng các tỉnh trung du miền núi phía Bắc"

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ma Phúc Khứu

Họp lãnh đạo UBND huyện 
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện;

các Phó Chủ tịch UBND 

huyện

Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện
Ban Tiếp công dân 

huyện
Chủ tịch UBND huyện

Ngày 06/12/2021

(Thứ hai)

               UỶ BAN NHÂN DÂN

              HUYỆN CHIÊM HOÁ

LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN TỪ NGÀY 01/12 ĐẾN NGÀY 10/12/2021

(Kèm theo Văn bản số             /UBND-TH ngày  30/11/2021 của UBND huyện)

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

dung

Phân công lãnh đạo

 UBND huyện dự và chủ trì

Ngày 03/12/2021

(Thứ sáu )
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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 07/12/2021

(Thứ ba)

Họp kiểm điểm tiến độ giải quyết đơn thư và tiến độ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; tiến độ giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất

Ban Tiếp công dân  

huyện; Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai 

huyện; Phòng Tài 

nguyên và Môi trường

Chủ tịch UBND huyện;

Phó Chủ tịch UBND huyện

Vũ Đình Tân

Ngày 08/12/2021

(Thứ tư)

Họp cho ý kiến về các dự thảo Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; Phòng 

Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch UBND huyện;

các Phó Chủ tịch UBND 

huyện

Ngày 09/12/2021

(Thứ năm)
Lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra cơ sở

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện
Lãnh đạo UBND huyện

Ngày 10/12/2021

(Thứ sáu)
Lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra cơ sở

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện
Lãnh đạo UBND huyện
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