LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG vụ HUYỆN UỶ
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Từ
Từngày
ngày06/8
06/8đên
đếnngày
ngày10/8/2018
Ị 0/8/2018
Nội dung

c Minh dự họp UBND huyện nghe thông báo kết quả kiểm toán.
T)/c Lâm, đ/c Minh-TBTC, đ/c Lọi, HĐND, UBMT huyện dự Hội nghị tụ c tuyên vê xây dụng bộ
máy công quyền ưu tú tại Hội trường Tính ủy (Tmỏngphòng NV, CVPHU, CVPHĐ&UB cìmgđi).
- 7h00: Đ/c Thu, đ/c Nam, đ/c Triệu, đ/c Hải tham gia diễn tập chiên đâu phòng thu xã Hải Ba (7h00

ngày 06/8 đến lOhOOngày 07/8).

-------------------- -------------- -------

THỨ

7f

Chiều

- Đ/c Minh, UBND huyện kiêm tra sản xuât vụ Đông Xuân (mời Trưởngphòng NN&PTNT, Tntỏng
t/ụm 771BVTV).
- 14h30: Đ/c Lâm, d/c Minh-TBTC, LBND huyện dự Khai giảng lóp TCCT-HC tại HT Huyện ủy.

Sáng

- Đ/c Minh, Vinh-CTUB dự lễ công bố Quyết định thành lập các trường Tiểu học và THCS tại Hội
trường Huyện ủy.
- 9h00: Thường trực Huyện ủy làm việc lãnh đạo Tòa án, Công an, VKS huyện tại Huyện ủy.
-Đ /c Nam làm việc nắm tình hình triển khá Ihụchiậi Chỉ thị 05 của BCTtại Hải Chánh

BA
07/8

- Đ/c Minh dư họp UBND huyện về giải quyết việc tranh chấp xây dụng mồ mã
- Đ/c Thơ kiểm tra thực hiện nông thôn mới tại xã Hải Xuân.
- Ban Thường vụ Huyện ủy họp: ( cả ngày)
Buổi sảng: ƯBND huyện trình:
* Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 27 của BCHTW về xây dụng đội ngũ tri thức trong
thòi kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước (mời đ/c Phcớc-PCTƯB, Phòng Nội VỊI, CVP HĐ&UB).
* BC tổng kết 10 năm thực hiện CT 24 của BBT về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông
y trong tình hình mới (mời đ/c Phuức-PCTUB, cácphòng Nội vụ, Y tế; TT Y tế, CVP ỉ ỈĐ& UB).
* BC sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đoi
vói công tác gia đình trong tình hình mói (mời đ/c Phuức-PCTUB, Phòng VHTT, VP HĐ& UB).
+ Tổ rà soát báo cáo: Ket quả rà soát việc thực hiện các kết luận,.. .của các ban đảng, Mặt trận, các
đoàn thế, Đảng ủy các xã, thị trấn (mời TV To).
Buổi chiều
+ BTC trình: Quy định bố nhiệm cán bộ và giói thiệu cán bộ ứng cử, Quy định một số chính sách
đối vói cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý (điều chính).
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+ ƯBNDhtyện trình:
* Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triến của doanh nghiệp trên địa bàn
huyện (mời cácphòng TCKH, KTHT; TTPTCCN, CVPHĐ&UB).
* Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác đảo tạo nghề cho lao động nông
thôn (mờiĐ/c Phước- PCTUB; cácphòngKTHT; LĐTBXH; TT GDNN-GDTX, CVP HĐ&UB).
- 7h00: Đ/c ITìi tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hải Khê ỢhOOngày 08/8đến ỈOhOOngậy 09/8).
THỨ

Sáng

- Đ/c Minh đi công tác các tình miềnNam (từngậy 9-14/8/2018).
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Chiều

- Đ/c Thơ kiểm tra thực hiện nông thôn mới tại xã Hải Thành.

Sáng

- 7h30: Đ/c Thu, UBND, UBMT huyện dự ngày hội Tuổi trẻ chung tay vì biển, đảo quê huong tại Hải An.
-Đ/cM inh-TBKTXH;LBNDhi^ện khảo sát khu vục đề nghi đánh giá ừữ luọng cát, sòi xây dụng tại
Hải Chánh (VPHĐ&UB tham mưu thànhphần và chán bị cóc điều kiện).

Chiều

- Đ/c Nam họp Tổ giúp việc 94 tại Huyện ủy.

108

