LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG vụ HUYỆN UỶ
huyện ủy

Từ ngày 17/9 đến ngậy 21/9/2018
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-Đ/c Thu dự lễ bổ nhiệm trụ trì tại NPĐ Van Trị, Hải Tần.

-9h00:Đ/c Minh, đ/c Lâm dựhpLBN D huyệrìvề kếhoạdiGPM Bnhàmáy Nhiệt đện 1 và một số vấn
Sáng (È kèì quan <ẼUgiá quyền sử đụng â k
-Đ/cM inhTBICtậphuấnchữký số, ch i^ th ụ cáện tử tại Tỉnhủy (Ơ2ngàỳ).

17/9
Chiều - 14h00: EVcMinh, (Tc Lâm dựhọp UBND huyện về ĐGHC.
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- Đ/c Mình, UBND huyện kiẩn tra các hồ, cệp trérì địa bàn huyậi (mờiđ/c Tránh-KTHT, đ/cHcà-NN).

- 14hOO:Đ/c Minh tiếpcông dân tại H uyậiủy.
- 14h00: Đ/c Lâm, đ/cNam đựhội nghị BCV Huyện ủy tại Trung tâm GDNN-GDTX.
- Đ/c Minh, đ/c Lâm, đ/c Vinh-CTUB, đ/c Thơ, đ/c Minh-TBTC, HUV chỉ đạo xã làm việc BTV
Đảng ủy xã Hải Thành tại xã về sáp nhập thôn (mời đ/c Hiếu- Nội vụ, Tổ Chỉ đạo đ/c Mnh-TBTC

tham mưu thànhphần mời ở xã).
-Đ/c Nam, Đoàn GS của BTGHuym ủy làm việc tại Hải T hiậi

- 14h00: Thuòng tr ự c Huyện ủy họp: BTC HU trình' Đề án vị trí việc làm của BTC HU; chủ
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tmong thẩm tra xác minh USCT quần chứng để kết nạp đảng.
-1 5h30: Thường trực Huyện ủy làm việc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại Huyện ủy.
- Đ/c Thu, Đoàn GS QCDC làm việc tại Hải Hòa.

- Ban Thường v ụ Huyện ủy họp (c ả ngày):
Buốisảng
+ UBNDhụyện trìrh Báo cáo phuorg án giả qiyốdiậi tích (Ố rùrgửieoK á luận 68 của UBKT Tỉnh ỉy;
Thiákếcầutimđjòng3/2quahồNưácChà
+B IC trình: K ấ nạp đảng chuyển âkìg viên chính thúc.

THỨ
NĂM

Buổichim
+ Quân sựhụyện trình' Báo cáo sơ k ấ 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của BTV Huyện ủy^về tăng cuông
sự lãnh đạo của cấp ủy đảng âcẢvói công tác tuyểrì quân; Báo cáo sơ kết 02 năm thục hiệrì Nghị quyấ 01
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của BTV Huyện ỉy về nâng cao chấluợng đội ngũ cán bộ quân sụ; côrg an xã, thị trấn, dân quân tự vệ,
DBĐV, công an vièi, bảo vệ dân phố giai đoạn2016-2020, định huóng đến2025.
THỨ

Sáng

SÁU
21/9

- 8h00: Đ/c M inh, UBND huyện dự HN tổng k ầ 10 năm thục hiện Nghị quyầ 28 của BCT tại Hội
truờngTỉnhủy.
- Đ/c Lâm làm việc tại Hải Quy (mờiđ/c Hải- NN)

Chiều

+ VPHƯ tổng hợp các bảo cảo tự kiểm tra, rà soát của UBND huyện, BTC Huyện ủy theo

Công văn số358-CV/HU, ngày 5/9/2018 trình BTVHuyện ủy.
+ BCĐ NTM họp thông qua báo cáo sơ kả 03 năm thực hiện các phong trào thi đua thực hiện
CTMTQG vềxậy dựngNTM; Bộ tiêu chỉthôn nông thôn mới, gkỉ đình NTM (sủa đoi).
+ Hội nghị trực tuyến công tác xây dụng Đảng hệ thống chỉnh trị quým/2018.

