
  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SÌN HỒ 

 

Số:         /TB-UBND 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                             

                       Sìn Hồ, ngày      tháng 5 năm 2021. 

THÔNG BÁO 

Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 của UBND huyện  

 

Căn cứ Chương trình làm việc tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh, Thường trực Huyện 

ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. UBND huyện Sìn Hồ xây dựng chương trình công tác của 

UBND huyện tháng 6 năm 2021 như sau:  

Ngày 02/6: - Giao ban Thường trực Huyện ủy,  HĐND, UBND huyện. 

- Họp trực tuyến BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh. 

Ngày 03/6: - Đ/c Chủ tịch UBND huyện dự họp hội nghị Đảng ủy quân sự huyện. 

- Tiếp Công dân. 

Ngày 04/6: Họp BCĐ quy hoạch tỉnh. 

Ngày 08/6: Đ/c Chủ tịch UBND huyện dự họp Thường trực Huyện ủy. 

Ngày 10/6: Họp Ban thường vụ Huyện ủy. 

Ngày 14/6: Đ/c Chủ tịch UBND huyện dự họp Thường trực Huyện ủy. 

Ngày 15/6: Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh. 

Ngày 16/6: Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện. 

Ngày 20/6: Tiếp Công dân. 

Ngày 21/6: Đ/c Chủ tịch UBND huyện dự họp Thường trực Huyện ủy. 

Ngày 22/6: - Dự họp BCĐ công tác tôn giáo huyện.  

- Dự họp BCĐ xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ huyện. 

Ngày 24/6: Dự kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ngày 29/6: Dự Hội nghị BCH đảng bộ huyện lần thứ Bảy. 

Ngày 30/6: Họp UBND huyện (phiên họp thứ nhất) nhiệm kỳ 2021-2026. 

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 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 nhận:                                      
- TT Huyện uỷ (B/c); 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP Huyện ủy; 

- Các phòng, ban huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;  

- VP HĐND&UBND (LĐ, CV); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hà Quý Trọng 
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