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V/v lịch làm việc tháng 6 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân huyện  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hoá, ngày     tháng 6 năm 2022 

 
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 làm việc tháng 6 năm 2022 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, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các 

phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lịch làm việc tháng 6 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện (kèm theo Văn bàn này), các cơ quan, đơn vị chủ động 

bố trí lịch công tác và chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu, đảm bảo thời gian 

theo quy định. 

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm chuẩn bị nội 

dung, tài liệu báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trước thời gian tổ chức cuộc họp 

ít nhất 03 ngày. 

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 
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LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN THÁNG 6/2022
(Kèm theo Văn bản số         /UBND-TH ngày         /6/2022 của UBND huyện)

Ngày, thứ Nội dung công việc

Chủ tịch UBND huyện

Họp lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.

               UỶ BAN NHÂN DÂN
              HUYỆN CHIÊM HOÁ

Cơ quan chuẩn bị nội 
dung

Phân công lãnh đạo
 UBND huyện dự và chủ trì

Ngày 01/6/2022
(thứ Tư)

Lãnh đạo UBND huyện dự công bố quyết định Chánh án Tòa án nhân 
dân huyện

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện

Họp đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chăn 
nuôi trâu thịt an toàn sinh học liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với 
tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên xã) trên địa bàn huyện Chiêm Hóa 

Phòng Nông nghiệp và 
PTNT

Phó Chủ tịch UBND huyện
Ma Phúc Khứu

Ngày 02/6/2022
(thứ Năm)

Lãnh đạo UBND huyện dự làm việc Đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra 
tình hình thực hiện, tiến độ đầu tư xây dựng các dự án và giải ngân vốn 
đầu tư công năm 2022 tại huyện

Phòng Tài chính - Kế 
hoạch

Chủ tịch UBND huyện;
Phó Chủ tịch UBND huyện - 

Vũ Đình Tân

Ngày 03/6/2022
(thứ Sáu)

Lãnh đạo UBND huyện dự họp về giải quyết đề nghị thay đổi phương 
thức trả tiền thuê đất thực hiện dự án đầu tư.

Phòng Tài nguyên và 
Môi trường

Phó Chủ tịch UBND huyện
Vũ Đình Tân

Lãnh đạo UBND huyện dự họp tại Công ty thủy điện Tuyên Quang về 
công tác phối hợp cung cấp thông tin trong vận hành hồ chứa nhằm đảm 
bảo an toàn hạ du và nâng cao hiệu quả phát điện

Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Ma Phúc Khứu

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện;
 các Phó Chủ tịch UBND huyện 
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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

Phòng Dân tộc

Lãnh đạo UBND huyện dự Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về

Báo cáo Phương án thiết kế Chợ trung tâm huyện.

Lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ. Chủ tịch UBND huyện

Ngày 03/6/2022
(thứ Sáu)

Lãnh đạo UBND huyện dự công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành 
pháp luật trong thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù phát triển kinh tế - xã 
hội các dân tộc thiểu số rất ít người theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg 
ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện
Vũ Đình Tân

Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
huyện trong tuần và triển khai nhiệm vụ tuần tiếp theo.

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện, các Phó 
Chủ tịch UBND huyện dự theo 

giấy mời

Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng

Báo cáo Phương án thiết kế quy hoạch Sân vận động Trung tâm huyện 
giai đoạn 2.

Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng; Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng 

huyện

Báo cáo công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Trụ sở làm việc Phòng 
Tài chính - Kế hoạch.

Trung tâm Phát triển 
quỹ đất

Báo cáo kiểm tra vụ khai thác khoáng sản của hộ ông Tạ Toàn Trung, 
thôn Đoàn Kết, xã Phú Bình.

Phòng Tài nguyên và 
Môi trường

Ngày 04/6/2022
(thứ Bảy)

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện
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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 tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân của huyện Chủ tịch UBND huyện

Công an huyện

Ngày 04/6/2022
(thứ Bảy)

Lãnh đạo UBND huyện dự họp về dự kiến phân bổ vốn đầu tư phát triển 
thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 
2021-2022.

Phòng Nông nghiệp và 
PTNT

Phó Chủ tịch UBND huyện
Ma Phúc Khứu

Lãnh đạo UBND huyện dự Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi 
phòng, chống đuối nước và Giải bơi Thiếu niên hưởng ứng Chương trình 
phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Phòng Văn hóa và 
Thông tin

Phó Chủ tịch UBND huyện
Hà Thị Minh Quang

Ngày 06/6/2022
(thứ Hai)

Ban Tiếp công dân của 
huyện

Lãnh đạo UBND huyện làm việc với đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí 
mật Nhà nước năm 2022

Chủ tịch UBND huyện, các Phó 
Chủ tịch UBND huyện dự theo 

giấy mời

Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022 Lãnh đạo UBND huyện dự lớp 
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý (đối tượng 
3, đối tượng 4) năm 2022.

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện; các Phó 
Chủ tịch UBND huyện

Ngày 07/6/2022
(thứ Ba)

Lãnh đạo UBND huyện dự họp về Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát tiển từ ngân sách 
Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; Quyết định ban hành 
Bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phòng Nông nghiệp và 
PTNT

Phó Chủ tịch UBND huyện
Ma Phúc Khứu
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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

Phòng Dân tộc

Họp kiểm điểm tiến độ giải quyết đơn thư tháng 6/2022. Chủ tịch UBND huyện

Phòng Y tế

Ngày 07/6/2022
(thứ Ba)

Lãnh đạo UBND huyện dự họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân 
sách nhà nước trung hạn và hằng năm thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND huyện
Vũ Đình Tân

Lãnh đạo UBND huyện dự họp cho ý kiến về dự thảo Quyết định của 
UBND tỉnh quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội; mức 
chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang; Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang.

Phòng Lao động, 
Thương binh và Xã hội

Phó Chủ tịch UBND huyện
Hà Thị Minh Quang

Ngày 08/6/2022
(thứ Tư)

Ban Tiếp công dân của 
huyện

Lãnh đạo UBND huyện dự họp trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức 
kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo

Phó Chủ tịch UBND huyện
Hà Thị Minh Quang

Họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về quy 
định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông công lập và mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư 
thục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định mức chi tập huấn bồi 
dưỡng giáo viên thực hiện chương trình sách giáo khoa mới.

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo

Phó Chủ tịch UBND huyện
Hà Thị Minh Quang

Lãnh đạo UBND huyện dự họp cho ý kiến về dự thảo Chính sách hỗ trợ 
người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch UBND huyện
Hà Thị Minh Quang
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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

Công an huyện Chủ tịch UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 09/6/2022
(thứ Năm)

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội thảo về kinh nghiệm xây dựng mô hình 
thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn.

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện
Vũ Đình Tân

Ngày 10/6/2022
(thứ Sáu)

Lãnh đạo UBND huyện dự họp nghe về việc giao đất, cho thuê đất theo 
Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Phòng Tài nguyên và 
Môi trường

Phó Chủ tịch UBND huyện
Vũ Đình Tân

Ngày 13/6/2022
(thứ Hai)

Lãnh đạo UBND huyện họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện 
xem xét các dự án đề nghị hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học và công 
nghệ.

Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Vũ Đình Tân

Lãnh đạo UBND huyện dự họp về triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án số 
78 của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo UBND huyện dự họp cho ý kiến về dự thảo Quyết định của 
UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất 
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Phòng Tài chính - Kế 
hoạch

Lãnh đạo UBND huyện dự họp cho ý kiến về dự thảo Quy chế quản lý 
Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng

Phó Chủ tịch UBND huyện 
Vũ Đình Tân

Lãnh đạo UBND huyện dự họp cho ý kiến về công tác tổ chức kỳ thi tốt 
nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo

Phó Chủ tịch UBND huyện
Hà Thị Minh Quang

Ngày 14/6/2022
(thứ Ba)

Lãnh đạo UBND huyện dự Họp giao ban thường kỳ quý II khối Kinh tế, 
Văn hóa - Xã hội

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện, các Phó 
Chủ tịch UBND huyện dự theo 

giấy mời

Lãnh đạo UBND huyện dự họp cho ý kiến về giá dịch vụ công trong lĩnh 
vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phòng Tài nguyên và 
Môi trường

Phó Chủ tịch UBND huyện 
Vũ Đình Tân
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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

Tổng duyệt Khai mạc Đại hội thể dục thể thao cấp huyện

Chủ tịch UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân của tỉnh.

Lãnh đạo UBND huyện dự Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về

Ngày 14/6/2022
(thứ Ba)

Phòng Văn hóa và 
Thông tin; Trung tâm 

Văn hóa - Truyền 
thông và Thể thao

Phó Chủ tịch UBND huyện
Hà Thị Minh Quang

Ngày 15/6/2022
(thứ Tư)

Lãnh đạo UBND huyện dự Họp đánh giá về tình hình thực hiện các dự án 
đầu tư vốn  ngoài  ngân  sách trên địa bàn tỉnh.

Phòng Tài chính - Kế 
hoạch

Lãnh đạo UBND huyện dự Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện 
Chiêm Hóa lần thứ IX năm 2022.

Phòng Văn hóa và 
Thông tin

Phó Chủ tịch UBND huyện
Hà Thị Minh Quang

Ban Tiếp công dân của 
huyện

Chủ tịch UBND huyện, các Phó 
Chủ tịch UBND huyện dự theo 

giấy mời

Ngày 16/6/2022
(thứ Năm)

Lãnh đạo UBND huyện dự Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện 
Chiêm Hóa lần thứ IX năm 2022.

Phòng Văn hóa và 
Thông tin

Phó Chủ tịch UBND huyện
Hà Thị Minh Quang

Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
huyện trong tuần và triển khai nhiệm vụ tuần tiếp theo.

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện, các Phó 
Chủ tịch UBND huyện dự theo 

giấy mời

Báo cáo tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản 6 
tháng đầu năm 2022.

Phòng Tài chính - Kế 
hoạch

Báo cáo tiến độ thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 
2022.
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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 Lãnh đạo UBND huyện.

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6/2022 Chủ tịch UBND huyện

Ngày 16/6/2022
(thứ Năm)

Phòng Tài chính - Kế 
hoạch

Chủ tịch UBND huyện, các Phó 
Chủ tịch UBND huyện dự theo 

giấy mời

Báo cáo việc thực hiện cải cách hành chính thu hút đầu tư phát triển 
nông, lâm nghiệp, dịch vụ, đô thị.

Báo cáo tiến độ triển khai xây dựng 01 làng văn hóa, xây dựng 01 sản 
phẩm du lịch đặc sắc có khả năng thu hút khách du lịch.

Phòng Văn hóa và 
Thông tin

Báo cáo việc triển khai thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa theo chuỗi liên kết gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Phòng Nông nghiệp và 
PTNTBáo cáo tiến độ xây dựng 02 sản phẩm nông nghiệp sản xuất theo chuỗi, 

có thương hiệu mang lại hiệu quả.

Ngày 17/6/2022
(thứ Sáu)

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện; các Phó 
Chủ tịch UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện dự Họp cho ý kiến về dự thảo Quyết định quy 
định về nội dung chi, mức chi và phân bổ kinh phí được quản lý, sử dụng 
từ nguồn thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang.

Phòng Nông nghiệp và 
PTNT

Phó Chủ tịch UBND huyện
Ma Phúc Khứu

Ngày 20/6/2022
(thứ Hai)

Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân của 
huyện.

Ban Tiếp công dân của 
huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện
Vũ Đình Tân

Ngày 21/6/2022
(thứ Ba)

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy về công 
tác cán bộ.

Chủ tịch UBND huyện, 
Phó Chủ tịch UBND huyện 

Hà Thị Minh Quang

Ngày 22/6/2022
(thứ Tư)

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện
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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

Chủ tịch UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện dự Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về

Ngày 22/6/2022
(thứ Tư) Lãnh đạo UBND huyện dự Họp giao ban thường kỳ quý II khối Nội 

chính.
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện, các Phó 
Chủ tịch UBND huyện dự theo 

giấy mời

Ngày 23/6/2022
(thứ Năm)

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX tại 
huyện Chiêm Hóa.

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện, các Phó 
Chủ tịch UBND huyện dự theo 

giấy mời

Ngày 24/6/2022
(thứ Sáu)

Lãnh đạo UBND huyện dự Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh 
Tuyên Quang lần thứ IX năm 2022.

Phòng Văn hóa và 
Thông tin

Phó Chủ tịch UBND huyện
Hà Thị Minh Quang

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021 và đối thoại, gặp gỡ doanh 
nghiệp quý II năm 2022.

Phòng Tài chính - Kế 
hoạch

Lãnh đạo UBND huyện dự Làm việc với các tỉnh về Kế hoạch Tổ chức 
Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái 
ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân 
loại.

Phòng Văn hóa và 
Thông tin

Phó Chủ tịch UBND huyện
Hà Thị Minh Quang

Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
huyện trong tuần và triển khai nhiệm vụ tuần tiếp theo.

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện, các Phó 
Chủ tịch UBND huyện dự theo 

giấy mời

Lãnh đạo UBND huyện dự Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến 
về

Chủ tịch UBND huyện, 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

Thanh tra huyện

Kế hoạch phục dựng Lễ hội giã cốm xã Trung Hà.

Phòng Y tế

Họp lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.

Ngày 24/6/2022
(thứ Sáu)

Chủ tịch UBND huyện, các Phó 
Chủ tịch UBND huyện dự theo 

giấy mờiBáo cáo tiến độ triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Hùng 
Mỹ, nông thôn mới nâng cao xã Yên Nguyên.

UBND xã Hùng Mỹ, 
Yên Nguyên; Phòng 
Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ 
tịch UBND xã Xuân Quang trong việc chấp hành pháp luật về quản lý đất 
đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với việc chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất, san lấp mặt bằng dọc tuyến đường ĐT.188 qua địa phận xã 
Xuân Quang.

Chủ tịch UBND huyện, các Phó 
Chủ tịch UBND huyện dự theo 

giấy mời

Phòng Văn hóa và 
Thông tin

Kế hoạch lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo mô hình bác sỹ gia đình trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Báo cáo tiến độ thực hiện đấu giá quyền thuê đất, thửa đất thương mại 
dịch vụ thôn An Phú, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa (điểm dừng chân 
Đèo Gà) giai đoạn 1.

Phòng Tài nguyên và 
Môi trường

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện;
các Phó Chủ tịch UBND huyện

Từ ngày 24/6 đến ngày 26/6/2022 Lãnh đạo UBND huyện tham gia Đoàn 
đi học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại huyện 
Phong Thổ và huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu.

Phòng Văn hóa và 
Thông tin

Phó Chủ tịch UBND huyện 
Hà Thị Minh Quang
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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 Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 6/2022

Lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra nắm tình hình cơ sở. Lãnh đạo UBND huyện

Ngày 26/6/2022
(Chủ nhật)

Lãnh đạo UBND huyện dự Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên 
Quang lần thứ IX năm 2022.

Phòng Văn hóa và 
Thông tin

Phó Chủ tịch UBND huyện 
Hà Thị Minh Quang

Ngày 27/6/2022
(thứ Hai)

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý 
kiến về quy hoạch nhân sự các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND huyện;
các Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 28/6/2022
(thứ Ba)

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện; các Phó 
Chủ tịch UBND huyện

Ngày 29/6/2022
(thứ Tư)

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến của Ban cán sự đảng Bộ 
ngoại giao quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ 
Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 
và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tụcđẩy mạnh công tác 
người Việt Nam ở nước ngoài.

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện, các Phó 
Chủ tịch UBND huyện dự theo 

giấy mời

Ngày 30/6/2022
(thứ Năm)

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện
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