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Số: yó /TB-UBND Sìn Hồ, ngày oò tháng 02 năm 2017.

THÔNG BÁO
Chương trình công tác tháng 02 năm 2017 của UBND huyện

Căn cứ Chương trình làm việc tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh, Thường trực 
Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. UBND huyện Sìn Hô xây dựng chương trình 
công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2017 như sau:

Ngày 02/02:

Ngày 06-10/02:

Ngày 16/02: 
Ngày 17/02:

Ngày 18/02: 
Ngày 24/02:

Dự gặp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt 
Nam và triển khai nhiệm vụ đầu xuân Đinh Dậu.
Kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh tại một số xã.
Lễ giao, nhận quân năm 2017.
Làm việc cùng đoàn công tác của đồng chí Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy.
Lễ công bố xã Nậm Tăm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
Họp ƯBND huyện: Đánh gỉá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 
2,' triển khai nhiệm vụ tháng 3/2017.

Ngày 27/2: Dự họp Thường trực Huyện uỷ.
Ngày 28/02: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ghi chú: Các ngày khác trong tháng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện 
giải quyêt công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực được 
phân công phụ trách và đi cơ sở.

ƯBND huyện thông bảo đến các phòng ban, ƯBND các xã, thị trấn biết chủ động 
trong công việc. (Các cuộc họp sẽ có giấy mời sau)

Noi nhận:
-  TT Huyện uỷ(B/c);
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND huyện;
- VP Huyện ủy;
- Các phòng, ban huyện;
- ƯBND các xã, thị trân;
- VP HĐND-ƯBND (LĐ, CV);
- Lưu: VT.


