LỊCH LÀM V Ệ C CỦA THƯỜNG vụ HUYỆN ƯỶ
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^07h30: D p |Ệ rih , đ/c Lâm, lãnh đạo các ban đảng, VPHU, TT BDCT hội ý đầu tuần tại Phòng đọc.

H huòng trục UBKT Huyện ủy.
- 7h5D:£Lc N am dự họp HĐND xã Hải Tm ờng.
Chiều
Tối

- Đ/c Minh, đ/c Vinh-CTUB họp Đảng ủy Quân sự tạ Huyện ủy
- Đ/c Mtnlị đ'c Lân ùyc ỉãnh đạo
- Đ/c Lâm làm việc vói B TV Đảng ủy xã Hải Sơn vê sáp nhập thôn (CVPHU, đ/c Đúc- NVcìữĩgđi).
- Đ/c Thơ hợp chuẩn bị nội dung Idem tra quản lý tài chính HTX và GS theo chuông trình cúa BTV Huyện

ủy tại Huyện ủy.
- Đ/c Thu cùng BD V Tinh ủy khảo sát mô hình ‘D ân vận khéo’’tại thị tran Hai Lăng.
- Đ/c N am làm việc nắm tình hình triển khai thục hiện Chỉ thị 05 của B CT tại Hai H òa_________________
- Đ/c Minh, đ/b Lâm, đ/c Vinh-CTUB, d/c Minh-TBTC, đ/c Thơ họp BCĐ tham mưu thục hiện NQTW 6
Chiểu (khóaXD) tại Huyện ủy (n-iòi TVBCĐ, PhòngNội vụ chuâi bị các nộiảữigỉiên quan vê sáp nhập thôn)
- Đ/c Thu củng BD V Tính ủy khảo sát mô hình ‘D ân vận khó)’’tại xã Hải Duong.___________________
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Tối

-Đ/cMinỉị đ/cLãm trực lãnh đạo
- Thuùtig trục Huy ện ủy họp:
+ UBMThuyện ttình: K e hoạch Dại hội M ặt trận Tố quốc Việt Nam các cấp trong huyện (mời đá Minhr
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- Đ/c N am dự Hội nghi B CV Huyện ủy tại Hội truòng Trung tâm GDNN-GDTX.
- Đ/c Minh nglie BCĐ củng cô kiện toài xã Hải An báo cáo kêt quả thục hiệrì (mả TiTẨỞTgvàcácphóBCĐ)
-Đ /c Lâm là n việc vói BTV Đảng ủy xã Hải Chánh về sáp nhậ3 thôn (CVPHU, đ/cĐiic-NVcìữigđi).
Chiểu
- Đ/c Thơ dự họp H Đ N D xã Hải X uân
- Đ/c Nam họp Đoản g á n sát tại Huyện ủy,________________________________________________
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TBTC, đ/c Thu- TBDV, Ban TT UBMTÌTuyện).
+BTC trình: Công tác cán bộ; K ấ luận lịch sử chính trị

- Đ/c M inh, đ/c Thơ, U B N D huyện dự Đại hội H TX Trà Lộc tại Hội truòng HTX.
- 7h30: Đ /c Lâm dự H ội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ tại Hội
trưòng Tình ủy (cả ngày)

- Đ/c M inh-TBTC làm việc với m ột số ngành về thành lập tổ chúc đẳng và tổ chức chính trị- xã hội
trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tại H uyện ủy.

- Ban Thuồng vụ Huyện ủy họp: (cả ngày)

THỨ
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Buoisáng
+ Đoàn KTđ/c Triệu tành: Báo cáo kết quả K T nhiệm vụ QP, A N đối vói Đảng ủy xã Hải Hòa
+ Tô rà soă báo cáo: K êt quả rà soát việc thục hiện các kết lu ận ,.. .của các ban đảng M ặt trận, các
đoàn thế, Đ ảng ủy các xã, thị trấn ộ'mời TV Tổ).
+ VPHUttình: Báo cáo sơ k á 3 năm thục hiện Chỉ thị 50 của BCT về tăng cuòng sự lãnh đạo của Đáne
đối vói công tác p h â hiệp xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Buôichiêu
+ UBND ỈTuyởĩ trình Việc xây dụng công trình N hà tưởng niệm B à m ẹ VNAH xã Hải Thuọng
+ BTC trình: C ông tác cán bộ; K ết luận LSCT; X ét kết nạp đảng viên.
+ BTC trình: Q uy định bổ nhiệm cán bộ và giói thiệu cán bộ ứng cử, Q uy định một số chính sách
đối vói cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý (điều chỉnh)._________________
Thr kiến tuần đến ngày 21/8/2018: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng theo Ke hoạch so 87.

