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Tam Đường, ngày 04 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Chương trình công tác tháng 5/2020
của Thường trực HĐND huyện Tam Đường
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND huyện, Chương trình công tác năm
2020 và tình hình thực tế, Thường trực HĐND huyện xây dựng chương trình
công tác tháng 5/2020 của Thường trực HĐND huyện, như sau:
Ngày 04/5: Giao ban Thường trực 3 bên.
Ngày 05/5: Hội nghị lần thứ 39 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX.
Ngày 7/5:
- Dự các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đối với các đồng
chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự kiến tái cử nhiệm kỳ 2020-2025.
- Dự các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đối với các
đồng chí dự kiến lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ
2020-2025.
Ngày 08-22/5: Dự đại hội các chi, đảng bộ cơ quan, xã, thị trấn.
Ngày 10/5: Tiếp công dân.
Ngày 11/5: Dự hội nghị lần thứ 40 BCH Đảng bộ huyện khóa XIX (mở
rộng): tham gia vào dự thảo văn kiện của Trung ương, dự thảo báo cáo chính trị
Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 14/5: Làm việc với UBND huyện về kết quả giám sát công tác đầu
tư, quản lý, sử dụng nhà văn hóa xã, bản trên địa bàn huyện.
Ngày 15/5: Dự họp UBND huyện.
Ngày 16/5: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy:
Ngày 19/5: Dự hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
Ngày 27/5: Họp Thường trực HĐND huyện.
Các ngày khác trong tháng, nắm tình hình và hướng dẫn một số xã thực
hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc. Tùy theo tình hình cụ thể, Thường trực
HĐND huyện có thể điều chỉnh nội dung cho phù hợp. Văn phòng HĐND-

UBND huyện căn cứ Thông báo này chủ động xây dựng chương trình và mời
thành phần liên quan đến dự họp./.
Nơi nhận:
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT Huyện ủy;

TL. THƯỜNG TRỰC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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