
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BA CHẼ 

  Số:  91/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ba Chẽ, ngày  06 tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện tháng 9/2021 

 

Ngày 01/9/2021 (Thứ Tư):  

* Sáng:  

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ (giao Ban Tiếp công 

dân huyện chuẩn bị). 

- Dự Lễ khánh thành nhà ở bán trú Trường TH&THCS Lương Mông. 

* Chiều: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm 

học 2021-2022 (Giao Phòng Giáo dục và ĐT chuẩn bị). 

Ngày 02/9/2021 (Thứ Năm): 

* Chiều: Dự làm việc với Thường trực HĐND tỉnh về kiểm tra, giám sát công 

tác phòng, chống mưa lũ; công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc triển khai 

Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù để 

khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh tại huyện Ba Chẽ. 

Ngày 02/9/2021 (Thứ Năm): Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9 

- Trực Lãnh đạo UBND huyện: Đ/c Đỗ Khánh Tùng, Chủ tịch UBND huyện. 

- Trực Lãnh đạo Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thanh Tâm, Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

Ngày 03/9/2021 (Thứ Sáu): Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9 

- Trực Lãnh đạo UBND huyện: Đ/c Đinh Thị Vỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Trực Lãnh đạo Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thị Nga, Phó Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

Ngày 03/9/2021 (Thứ Sáu): 

* Sáng: Dự sinh hoạt chi bộ thôn, khu theo quy định. 

* Chiều:  

- Tham gia đoàn làm việc của Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác phòng 

chống dịch COVID-19 tại xã Đạp Thanh, Thanh Lâm. 

- Dự họp trực tuyến UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu 

ngân sách  nhà nước 8 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp trọng tâm công 

tác thu nội địa ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2021(Giao phòng Tài 

chính – KH chuẩn bị). 

Ngày 04/9/2021 (Thứ Bảy):  
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* Chiều: Dự họp trực tuyến UBND tỉnh về làm việc với các đơn vị, nhà cung 

ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh phục vụ công tác 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường hợp thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Giao phòng Kinh tế - HT 

chuẩn bị). 

Ngày 04/9/2021 (Thứ Bảy):  

- Trực Lãnh đạo UBND huyện: Đ/c Khiếu Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Trực Lãnh đạo Văn phòng: Đ/c Hoàng Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

Ngày 05/9/2021 (Chủ nhật):  

* Sáng: Thường trực UBND huyện dự khai giảng năm học 2021 - 2022. 

* Chiều: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của BCĐ Quốc gia phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Ngày 05/9/2021 (Chủ nhật):  

- Trực Lãnh đạo UBND huyện: Đ/c Đỗ Khánh Tùng, Chủ tịch UBND huyện. 

- Trực Lãnh đạo Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thanh Tâm, Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

Ngày 06/9/2021 (Thứ Hai): 

* Sáng:  

- Nghe và cho ý kiến vào Kịch bản diễn tập giả định phong tỏa khu phố của 

Thị trấn Ba Chẽ (UBND thị trấn chuẩn bị). 

- Làm việc với Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy về tình hình, kết quả 

thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí (Cả ngày). 

Ngày 07/9/2021 (Thứ Ba):  

* Sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung: 

(1) Báo cáo tình hình triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-

19; Kịch bản diễn tập giả định phong tỏa khu phố của Thị trấn Ba Chẽ (Phòng Y tế, 

UBND thị trấn chuẩn bị); (2) Báo cáo tình hình chậm chuyển đảng chính thức tại 

một số chi, đảng bộ cơ sở (Cơ quan Tổ chức - Nội vụ chuẩn bị); (3) Báo cáo công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tuần và một số nhiệm vụ trong tuần tới (Văn phòng: 

Huyện ủy, HĐND&UBND huyện chuẩn bị). 

* Chiều: Dự làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường trực MTTQ tỉnh về 

việc giám sát một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đại biểu dân cử tại 

nơi làm việc và nơi cư trú (Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị). 

Ngày 08/9/2021 (Thứ Tư):  

* Sáng:  
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+ Họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đánh giá kết quả thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 

quý IV năm 2021 (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị). 

+ Dự họp trực tuyến UBND tỉnh về Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh 

Quảng Ninh (Giao Phòng Tài chính – KH chuẩn bị). 

+ Dự họp trực tuyến UBND tỉnh nghe báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện 

Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 – 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 và điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Quảng cáo ngoài 

trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

(Giao Phòng Văn hoá TT chuẩn bị). 

* Chiều:  

+ Nghe tiến độ triển khai công tác lắp đặt camera tại các cơ sở cách ly tập 

trung phòng chống dịch COVID-19 (giao phòng Văn hóa - TT chủ trì phối hợp 

phòng Y tế, phòng Giáo dục và ĐT chuẩn bị). 

Ngày 09/9/2021 (Thứ Năm):  

* (Cả ngày): Dự Hội nghị Ban chấp hành Đàng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 15 khoá 

XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

* Chiều: Dự làm việc với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về việc triển khai các 

nhiệm vụ diễn tập, tổ chức bồi dưỡng và hướng dẫn diễn tập khu vực phòng thủ 

của huyện năm 2021 (Ban CHQS huyện chuẩn bị). 

Ngày 10/9/2021 (Thứ Sáu):  

* Sáng: Họp Đảng ủy quân sự huyện cho ý kiến về công tác chuẩn bị diễn tập 

khu vực phòng thủ huyện năm 2021. 

* Chiều:  

- Tổ chức Hội nghị công bố và bàn giải pháp nâng cao các Chỉ số PAR 

INDEX, SIPAS, PAPI (giao Cơ quan Tổ chức - NV chuẩn bị); Chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp huyện DDCI (giao phòng Tài chính - KH chuẩn bị). 

- Dự họp trực tuyến UBND tỉnh sơ kết công tác cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 8 tháng đầu năm và đề ra 

giải pháp bổ sung triển khai những tháng cuối năm 2021 ((giao phòng Tài chính - 
KH chuẩn bị). 

Ngày 11/9/2021 (Thứ Bảy):  

* Chiều: Dự họp trực tuyến sơ kết 9 tháng năm 2021 về giải quyết thủ tục hành 

chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (Trung tâm HCC 

huyện chuẩn bị). 

Ngày 11 - 12/9/2021 (Thứ Bảy - Chủ nhật): 

- Trực Lãnh đạo huyện: Đ/c Đinh Thị Vỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Trực Lãnh đạo Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thị Nga, Phó Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

Ngày 13/9/2021 (Thứ Hai): 
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* Sáng: Họp giao ban Thường trực UBND huyện.  

* Chiều: Dự hội nghị trực tuyến giao ban Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo 

tình hình triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (giao 
phòng Y tế chuẩn bị). 

Ngày 14/9/2021 (Thứ Ba): 

* Sáng:  

- Giao ban Thường trực Huyện ủy cho ý kiến một số nội dung: (1) Nghe báo 

cáo tình hình triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (giao 
phòng Y tế chuẩn bị); (2) Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Gặp mặt kỷ niệm 75 

năm thành lâp huyện (04/10/1946 - 04/10/2021) (giao phòng Văn hóa - Thông tin 

chuẩn bị); (3) Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tuần và một số nhiệm vụ 

trong tuần tới (Văn phòng: Huyện ủy, HĐND&UBND huyện chuẩn bị). 

- Dự họp trực tuyến sơ kết chiến dịch triển khai tiêm chủng vắc xin diện rộng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (giao phòng Y tế chuẩn bị). 

Ngày 15/9/2021 (Thứ Tư):  

* Sáng: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ (giao Ban 

Tiếp công dân huyện chuẩn bị). 

Ngày 16/9/2021 (Thứ Năm):  

* Sáng:  

- Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh giám sát việc triển 

khai Nghị quyết của Quốc hội, các quy định pháp luật về thực hiện các giải pháp 

cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn (giao phòng Y tế 

chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị). 

- Làm việc với đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do Đ/c Phạm Văn Thành, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra một số dự án lĩnh vực nông 

nghiệp, môi trường trên địa bàn huyện (giao phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng 
Tài nguyên và MT chuẩn bị). 

* Chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra tiến độ các công trình đầu tư 

công năm 2021 (giao BQL dự án ĐTXD huyện chuẩn bị). 

Ngày 17/9/2021 (Thứ Sáu): 

* Sáng:  

- Dự Hội nghị giao ban các cơ quan khối nội chính để nghe báo cáo tình hình 

công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2021. 

- Dự họp trực tuyến UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án nâng cao chất lượng dạy 

và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông, giai đoạn 2021 – 2025 (giao 
Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị). 

* Chiều:  

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, trọng 

tâm là các công trình hồ chứa nước, khu vực có nguy cơ sạt lở, chia cắt khi xảy ra 

mưa lũ (giao phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị). 
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- Dự họp trực tuyến UBND tỉnh cho ý kiến về Đề án phát triển nhà ở xã hội 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025, trong đó ưu tiên xây dựng 

nhà ở xã hội để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài vào khu vực công; 

nguồn lao động chất lượng cao vào các khu vực tư nhân, doanh nghiệp (giao 

Phòng Kinh tế - HT chuẩn bị). 

Ngày 18 - 19/9/2021 (Thứ Bảy - Chủ nhật):  

- Trực Lãnh đạo huyện: Đ/c Khiếu Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Trực Lãnh đạo Văn phòng: Đ/c Hoàng Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

Ngày 20/9/2021 (Thứ Hai): 

* Sáng: Họp giao ban Thường trực UBND huyện.  

* Chiều: Dự hội nghị trực tuyến giao ban Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo 

tình hình triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (giao 

phòng Y tế chuẩn bị). 

Ngày 21/9/2021 (Thứ Ba): 

* Sáng: Giao ban Thường trực Huyện ủy cho ý kiến một số nội dung: (1) 

Nghe báo cáo tình hình triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 (giao phòng Y tế chuẩn bị); (2) Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong 

tuần và một số nhiệm vụ trong tuần tới (Văn phòng: Huyện ủy, HĐND&UBND 

huyện chuẩn bị). 

- Dự họp trực tuyến UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án “Phát triển giáo dục, đào 

tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2021 – 2025, định hướng đến  năm 2030” (Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo 
chuẩn bị). 

* Chiều:  

- Dự Hội nghị giao ban của Thường trực Huyện ủy với Khối MTTQ và các 

đoàn thể chính trị - Xã hội huyện. 

- Dự họp trực tuyến UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án xây dựng và phát triển 

văn hoá giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và 

chênh lệch vùng miền trong tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030 

(Giao Phòng Văn hoá thông tin chuẩn bị). 

Ngày 22 - 23/9/2021 (Thứ Tư, Thứ Năm): Dự hội nghị trực tuyến Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến một số nội dung. 

Ngày 23/9/2021 (Thứ Năm): 

* Chiều: Dự Hội nghị giao ban của Thường trực Huyện ủy với các Ban xây 

dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn. 

Ngày 24/9/2021 (Thứ Sáu): (Cả ngày) Tổ chức Phiên họp thường kỳ UBND 

huyện tháng 9/2021 về một số nội dung: (1) Báo cáo tình hình phát triển KT-XH   

9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm (giao phòng Tài 
chính - KH chuẩn bị); (2) Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; 

giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận 
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và trả kết quả hiện đại cấp xã 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối 

năm (giao Cơ quan Tổ chức - NV, Trung tâm HCC chuẩn bị). 

Ngày 25 - 26/9/2021 (Thứ Bảy, Chủ nhật):  

- Trực Lãnh đạo huyện: Đ/c Đinh Thị Vỹ, Phó Chủ tịch TT UBND huyện. 

- Trực Lãnh đạo Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thanh Tâm, Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

Ngày 27/9/2021 (Thứ 2):  

* Sáng: Họp giao ban Thường trực UBND huyện.  

* Chiều: Dự hội nghị trực tuyến giao ban Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo 

tình hình triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (giao 

phòng Y tế chuẩn bị). 

Ngày 28/9/2021 (Thứ 3):  

* Sáng:  

* Chiều: Dự họp thường kỳ HĐND huyện tháng 9 năm 2021. 

Ngày 29/9/2021 (Thứ 4):  

* Sáng: Dự hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 

09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân 

Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

* Chiều: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung: 

(1) Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 01-CT/HU (giao phòng Lao động - TB&XH 
chuẩn bị), Chỉ thị 02-CT/HU ngày 01/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy; kết quả 

02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2019-2025 

(phê duyệt tại Quyết định số 1957/QĐ-UBND, ngày 04/9/2019 của UBND huyện) 
(giao phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị); (2) Báo cáo sơ kết đánh giá tình hình, 

kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 

IV năm 2021; (3) Báo cáo công tác triển khai Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 

2021 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị).  

Ngày 30/9/2021 (Thứ 5): Dự Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2021. 

* Sáng thứ 2 hàng tuần: Hội ý, giao ban Thường trực UBND huyện. 

Thời gian còn lại Thường trực UBND huyện đi kiểm tra tình hình phát triển 

sản xuất; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng; phòng chống dịch 

Covid-19; Chương trình nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo; hỗ trợ xây 

dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo, đối 

tượng BTXH; Chương trình công tác năm; đôn đốc tiến độ công tác giải ngân; 

kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và TKCN; kiểm tra công tác phòng chống 

dịch cho gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. 

Trên cơ sở dự kiến các nội dung, chương trình công tác nêu trên, Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

huyện; UBND các xã, thị trấn được giao chủ trì khẩn trương chuẩn bị tài liệu đảm 

bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu phục vụ cuộc họp và gửi báo cáo kèm các tài liệu 
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liên quan về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước 02 ngày 

tổ chức họp, hội nghị.  

Lịch công tác trên đây là dự kiến, trong quá trình thực hiện UBND huyện sẽ điều 

chỉnh lịch và chương trình làm việc cụ thể cho phù hợp khi có sự thay đổi đột xuất 

Chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và chương trình 

công tác của các Sở, Ban, ngành đối với huyện. 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Ba Chẽ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);                                                                           

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);    

- CT, các PCT UBND huyện (C/đ);                                                     

- Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện (P/h); 

- Văn phòng Huyện uỷ (P/h); 

- Ủy viên UBND huyện (T/h); 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện (T/h); 

- Các đơn vị ngành dọc trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn (T/h); 

- TT Đảng ủy khối Chính quyền;  

- V0, V1, CV-NVVP (T/h); 

- Lưu: VT. 

 
TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm 
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