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THÔNG BÁO
Chương trình công tác tháng 3 năm 2017 của UBND huyện

Căn cứ Chương trình làm việc tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh, Thường trực 
Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. UBND huyện Sìn Hồ xây dựng chương trình 
công tác của ƯBND huyện tháng 3 năm 2017 như sau:

Ngày 02/3: 

Ngày 06-07/3:

Ngày 10/3: 

Ngày 22-23/3:

Họp UBND huyện (phiên họp tháng 2).

- Dự công bố Quyết định Thanh tra của Bộ Nội vụ về công tác 
cán bộ tại tỉnh.

- Làm việc với đoàn công tác của Sờ Nông nghiệp PTNT kiểm' ừa 
công tác phòng chống đói, rét, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc.

- Làm việc cùng đoàn công tác của Đồng Chí Giàng A Tính - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh tại xã Pa Tần.

Làm việc với đoàn công tác của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

Dự hội nghị tập huấn quy chế dân chủ tại huyện,

Ngày 24/3:

Ngày 27/3: 

Ngày 29/3:

Họp UBND huyện (Phiên họp tháng 3): Đánh giá tình hình thực 
hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2017.

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Dự Họp Ban Chấp Hành Đảng bộ huyện.

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

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

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