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- 14h00:Đ/c M inh, <TcLợi, T ổC hỉđạoG PM B xãH ải A nh ọ p tạix ã
Chiều - Đ /cThơ họp Đoàn gịám sát Chi bộThi hành án tại Huyện ủy.
- Đ/cM inh-TBTC họp Đảng ủy xã Hải Quy tại x ã
Sáng

- Đ/c Thơ trực báo cụm A TLC-SSCĐ tại Hải Xuân.
- Đ /c Thu họp Đ oàn kiểm tra công tác tôn giáo tại Huyện ủy
- Đ/c N am trực báo cụm A TLC-SSCĐ tại Hải Thành.

Chiều

- 14h30: Đ oàn giám sát B T V Tỉnh ủy làm việc BTV H uyện ủy vê quản lý, sử dụng đât tại Huyện ủy.
- 20h00: Đ/c Thu dự Chương trình trao học bống ‘T iếp sức đến trường” tại Trung tâm văn hóa tính.

Sáng

- 7h3 0:Đ/c Lâm dự Đại hội Hội N ông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 tại N hà khách Tỉnh ty.
- Đ/c Minh-TBTC làm việc vói BTV Đảng ủy một số xã, thị tran về phát triển đảng viên trong doanh
nghiệp ngoài nhà nước trong các cụm công nghiệp của huyện tại H tyện ty .
-EV cThơtriẩikhaiQ uyáđịnhgiổm sâtạiCH bộThihànhán.

Chiều

- Đ/c M inh, B C Đ củng cố kiện toàn xã Hải A n họp tại xã Hải A n (BCĐ tham muu TP mòi ở xã)
- Đ/c Lâm làm việc tại thị tran H ải Lăng.

Sáng
THỨ
NĂM
308

THƯ
SÁU
31/8

- 07h00: Đ/c Minh, đ/c Lâm, lãnh đạo các ban đẳng, VPHU, TT BD CT hội ý đần tuần tại phòng đọc.
- Đ/c M inh, đ/c M ỉnh-TBTC dự họp Đảng ủy xã Hải Thiện.

- Ban Thường vụ Huyện ủy họp:
+ Quân sự huyện trình: Q uy chế hoạt động của B C Đ xây đựng cơ sở, Cụm A TLC-SSCĐ và
ANTT, SSCĐ và A N T T của huyện (sửa đổi, bổ sung).
+ UBND huyện báo cảo: K et quả khảo sát khu vực đề nghị đanh giá cát, sỏi xây dựng.
+BTC trình: Quy đỉnh m ột số chính sách đối vói cán bộ thuộc diện BTV Huyện ty quản lý (đều chinh).
+
ChuongtrìnhcôngtácBTV H uyện ty tháng9/2018.

Chiều

- Đ/c M inh, T T H Đ N D , BD V , B T G dự Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn
dân tại H ội trường H uyện ty .

Sáng

- Thường trực B C Đ N IM họp thông qua báo cáo sơ k á 03 năm thục hiện Chương trình M TQ G
xây dựng nông thôn m ói (mòi đ/c Giáp-PCTUB, đ/c Mạnh-TCKH, đ/c Tránh-KTHT, đ/c Hai-NN,

đ/c Hoàng- VHTT, d/c Ảnh-TNMT, VPĐPNTM)
Đ/c M inh dự họp U B N D huyện thông qua thiết kế cầu qua hồ N ước Chè trên đường 3/2 (lần 2)
Đ/c Lâm, đ/c Thơ, đ/c M inh-TBTC, đ/c N am họp Đ ảng t y cơ quan Huyện ty .
Chiều
- Đ/c Thu triển khai Q uyết định kiểm tra công tác tôn giáo tại Hải Chánh.
- 16h30: V iếng N ghĩa trang liệt sĩ huyện (VPHĐND&UBND thông báo)
-

-

CHỦNHẬT
02/9

- 7h30: Đ/c N am , U B N D huyện dự c ầ u truyền hình trục tiếp Chung kết đường lên đỉnh Olym pia tại
Quảng trường Giải phóng, thị xã Quảng Trị

TIIIHAI
03/9

N gh ỉ bù L ễ 2/9
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- 7h00, ngày 04/9 chào cờ và sinh hoạt tư tưởng ditởi cờ tháng 9/2018 (BTC Huyện uy chủ trì)
- 7h00, ngày 05/9/2018: BTV Huyện ủy và các đ/c được phân công dự khai giảng
năm học 2018 - 2019 (theo TB phân công của BTV Huyện ủy).

