ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 10
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Lào Cai, ngày 03 tháng 8 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác tháng 8/2020 của Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai

THỜI GIAN

NỘI DUNG

Ngày 01

Thứ bẩy

Nghỉ

Ngày 02

Chủ nhật

Nghỉ

Ngày 03

Thứ hai

- Dự HN trực tuyến về công tác thông tin truyền thông 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ 5 tháng cuối
năm 2020
- Họp giải quyết vướng mắc dự án Tiểu khu đô thị số 10, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường
- Dự họp Tổ thẩm định giá đất tại UBND tỉnh

Ngày 04

Thứ ba

- DK dự Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu tỉnh Lào Cai.
- Làm việc UBND xã Cam Đường về việc giải quyết vướng mắc trên địa bàn xã.

Ngày 05

Thứ tư

- Kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19
- Dự phiên tòa sơ thẩm tai Tòa án ND tỉnh

Ngày 06

Thứ năm

- Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ tại các điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn
thành phố
- Kiểm tra công tác quản lý đất đai, sản xuất nông nghiệp tại xã Cốc San
- Kiểm tra cơ sở của các xã vùng cao Tả Phời cùng Ban Dân tộc Tỉnh
- Tiếp công dân tại Ban Tiếp dân thành phố

Ngày 07

Thứ sáu

- Làm việc với Đoàn kiểm tra BCĐ thi TN THPT tỉnh Lào Cai
- Kiểm tra công tác quản lý đất đai, sản xuất nông nghiệp tại xã Thống Nhất
- Hội ý lãnh đạo UBND thành phố

Ngày 08

Thứ bẩy

Dự KM, chỉ đạo tổ chức kỳ thi TNTHPT năm 2020 tại các điểm thi trên địa bàn thành phố

Ngày 09

Chủ nhật

Kiểm tra và chỉ đạo công tác thi tốt nghiệp THPT tại các điểm thi.

Thứ hai

- Dự giao ban Thường trực Thành ủy
- Kiểm tra và chỉ đạo công tác thi tốt nghiệp THPT tại các điểm thi.
- Dự Hội nghị gặp mặt kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân và ngày Hội toàn
dân bảo vệ ANTQ (19/8) tại Trung tâm HN thành phố
- Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện đón đoàn công tác của Trung ương thẩm tra thành phố
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
- Họp giải quyết vướng mắc dự án Tổ 1,2 phường Bắc Cường

Thứ ba

- Họp triển khai và chỉ đạo về công tác triển khai phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
- Kiểm tra công tác quản lý tại các chợ Kim Tân, Cốc Lếu, Pom Hán
- Họp giải quyết vướng mắc dự án San gạt các tuyến đường BM

Ngày 12

Thứ tư

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19
- Nghe các cơ quan đơn vị khối VHXH báo cáo một số kết quả công tác 7 tháng đầu năm; các
nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2020
- Họp giải quyết các vướng mắc trên địa bàn xã Vạn Hòa

Ngày 13

Thứ năm

- Tiếp công dân tại Trụ sở UBND thành phố
- Kiểm tra tình hình thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn

Ngày 14

Thứ sáu

- Họp giải quyết vướng mắc dự án San gạt mặt bằng KDC Sơn Mãn, xã Vạn Hòa
- Hội ý lãnh đạo UBND thành phố

Ngày 10

Ngày 11

Ngày 15

Thứ bẩy

Nghỉ

Ngày 16

Chủ nhật

Nghỉ

Ngày 17

Thứ hai

- Dự giao ban Thường trực Thành ủy
- Họp giải quyết vướng mắc Tiểu khu đô thị số 3, phường Bắc Cường

Ngày 18

Thứ ba

- Kiểm tra công tác tu sửa nâng cấp tại Đền Mẫu và công tác quản lý tại một số điểm di tích trên
địa bàn thành phố
- Họp giải quyết vướng mắc về GPMB các dự án trên địa bàn.

Ngày 19

Thứ tư

- Kiểm tra và chỉ đạo ngành Giáo dục chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới
- Họp giải quyết vướng mắc dự án Khu đô thị B8

Ngày 20

Thứ năm

- Tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân UBND tỉnh
- Tiếp công dân tại trụ sở UBND thành phố

Ngày 21

Thứ sáu

- Kiểm tra tình hình quản lý TTXD trên địa bàn xã Vạn Hòa
- Hội ý lãnh đạo UBND thành phố

Ngày 22

Thứ bẩy

Dự các hoạt động đăng cai gặp mặt, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ nhân kỷ niệm 75 năm ngày
truyền thống Văn phòng hành chính Nhà nước (28/8/1945-28/8/2020)

Ngày 23

Chủ nhật

Dự các hoạt động đăng cai gặp mặt, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ nhân kỷ niệm 75 năm ngày
truyền thống Văn phòng hành chính Nhà nước (28/8/1945-28/8/2020)

Ngày 24

Thứ hai

- Dự giao ban Thường trực Thành ủy
- Kiểm tra và làm việc với cơ sở cai nghiện ma túy thành phố về triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19
- Kiểm tra tình hình quản lý TTXD trên địa bàn xã Thống Nhất

Ngày 25

Thứ ba

- Họp giải quyết vướng mắc công tác GPMB dự án Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ KĐTM Lào
Cai- Cam Đường

Ngày 26

Thứ tư

- DK họp UBND thường kỳ tháng 9/2020

Ngày 27

Thứ năm

- Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp dân thành phố
- Giao ban công tác Tài nguyên & Môi trường tháng 8/2020

Ngày 28

Thứ sáu

Hội ý Lãnh đạo UBND thành phố

Ngày 29

Thứ bẩy

Nghỉ

Ngày 30

Chủ nhật

Nghỉ

Ngày 31

Thứ hai

Dự giao ban Thường trực Thành ủy

Ghi chú: Lịch đi cơ sở và những công việc phát sinh sẽ được điều chỉnh trong lịch công tác hàng tuần của Lãnh đạo
UBND thành phố
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND tp;
- Các Lãnh đạo UBND tp;
- Các thành viên UBND tp;
- Văn phòng Thành ủy; HĐND&UBND tp;
- Các phòng, ban chuyên môn tp;
- Đảng ủy; UBND các xã, phường;
- Các chuyên viên;
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
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