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Số: <Í6Ĩ /TB-ƯBND Sìn Hồ, ngày 31 thảng 3 năm 2017.

THỒNG BÁO
Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 của ƯBND huyện

Căn cứ Chương trình làm việc tháng 4 năm 2017 của ƯBND tỉnh, Thường trực 
Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. UBND huyện Sìn Hô xây dựng chương trình 
công tác của ƯBND huyện tháng 4 năm 2017 như sau:
Ngày 07/4: Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện.
Ngày 12/4: Dự Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giứa Hội LHPN huyện

Phù Ninh với Đồn BP Pa Tần tại huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ.
Ngày 14/4: Dự họp Thường trực Huyện ủy.
Ngày 19-20/4: Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ngày 24/4 Họp Thường trực Huyện ủy.
Ngày 25/4: Họp UBND huyện (Phiên họp tháng 4).

Ngày 26/4: Dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp Huyện
- xã tại xã Nậm Tăm.

Ngày 26-28/4: Làm việc với đoàn giám sát của TT HĐND tỉnh về giám sát đời
sống Nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện trên địa 
bàn huyện.

Ngày 28/4: Dự diễn tập ứng phó thiên tai-tìm kiếm cứu nạn xã Căn Co.

Ghi chủ: Các ngày khác trong thảng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ƯBND 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 huyện thông báo đến các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn biết chủ động 
trong công việc. (Các cuộc họp sẽ có giấy mời sau)./.

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


