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đ/c Vỉnh-CTUB, đ/cThu, đ/cNam, đ/c Triệu, đ/c Hải tham gia diễn tập chiến đấu
phòngthủ xã Hải Thượng ỢhOOngày29/7đến lOhOOngậy 30/7).

- 07h00: Đ/c Minh, <TcLâm, lãnh (to, chuyênviêncác ban <ÊngVPHƯ,TTBDCT chào cờvà sinh hoạt
duóicờ.
Sáng - 8h00: Đ/c Minh, đ/c Lâm dự họp UBND huyện (VPHĐ&UB
mời TP“>liên quan)
____ ______ ___ >
•A

307

1<v

Ã

A

năm2018tậ Hựyệhủy.
Chiều

•Đ/c Minh-TBTC, Tổ chỉ đạo điểm 05 họp Chi bộ cơ quan xã Hải An

Sáng

- ThOO: Đ/c Lâm, đ/c Vinh-CTUB, đ/c Nam, đ/c Triệu, đ/c Hải tham gia diễn tập chiên đâu phòng
thủxãHải Lâm ỢhOOngày 31/7đến lOhOOngậy 01/8).
- Đ/c Mỉnh-TBTC làm việc vói BTV Đảng ủy một số xã về kầ nạp đảng viên tại Huyện ủy.
- Đ/c Thu dự Hội nghi sơ kết công tác Đoản 6 tháng đầu năm 2018 tại HT Mặt trận.____________

Chiều

- Đ/c Lâm họp Hội đồng nâng lương khối Đảng, Mặt trận và đoản thể (BTCmời TVHĐ).
-Đ/c Thơ trực báo cụm ATLC-SSCĐ tại Hải Xuân.
- Đ/c Nam trực báo cụm ATLC-SSCĐ tại Hải Thiện.
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+ UBKT trình: Bộ quy trình KT, GS, thi hành kỷ luật, giải quyá khiếu nại, tố cáo,.. .của BTV
Huyện ủy.
+ UBNDhuyện trình: Phương án sử đụng đất vùng Khe Khế.
+ Tổrà soát báo cảo: Ket quả rà soát việc thục hiện các kết luận,.. .của các ban đẳng, Mặt trận, các
đoảnthể, Đảng ủy các xã, thị trấn._____________________________________________
- 14h00: Thườngtrực Huyện ủy làm việc lãnh đạo Tòa án, Công an, VKS huyện tại Huyện ủy.
- Đ/c Minh-TBTC kiểm ùa thục hiện nông thôi mói tại xã Hải Vừih
- 7h00: Đ/c Lâm, đ/c Vmh-CTUB, đ/c Thu, đ/cNam, đ/c Triệu, đ/c Hải tham gia diễn tập chiến đấu
phòngthủ xã Hải Hòa ỢhOOngậy 02/8 đến lOhOOngày 03/8).
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-Đ/c Thukiểmtrathụchiệnnôngthônmói tậ xã Hải Dương
-Đ/c Mình, <TcLâm họp Chi bộ Văn phòngtại Huyện ủy.
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- Đ/c Thơ làm việc vói Chi đoàn Huyện ủy- Mặt trận tại Huyện ủy (mời bí thư các chi, đcmg bộ
liên quan, BCHchi đoàn).
- Đ/c Mình-TBTC làm việc với cấp ủy Chi bộ Văn Vận sau đó làm việc với BTV Đảng ủy xã Hải
Quy về nhân sự tại xã
Tuân đên: UBNDhuyện trình Chỉ thị vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với sựphát trìên
của doanh nghiệp trến đìa bàn huyện. Chỉ thị về tăng cườngsự lãnh đạo của Đảng đoi với công
tác đào tạo nghê cho lao động nông thôn.

