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Từ ngày 29/10 đến ngày 02/11/2018
Nội dung

Thòi g i a n '
CHỦNHẬT
2SH0
Sáng

vụ HUYÊN UỶ

- 8h00: Đ/c Nam dự hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tại xã Hải V M l
- Đ/c Thơ triển khai Quyết định kiầu tra tại Hải Tân.

- Đ/c Minh- TBTC dựHội nghi cán bộ chủ chốtvề công tác cán bộ tại xã Hải Thiện.
- 14h00: Đ/c Minh làm việc cùng Đoài TT HĐND tỉnh giám sâ BQL XD ĐT các công trình nông
THỨ
HAI
nghiệp tại HĐND tỉnh
29/10 Chiều - 15h00:Đ/c Lâm dự Lễkánạp<SngviênChibộW HUtạiHộitruòngtầng3,Huyệnủy.
- Đ/c Minh- TBTC làm việc vói Phòng Nội vụ về công tác cán bộ tại Huyện ủy.
- Đ/c Nam, Tổ chỉ đạo xã dự hội nghi rà soát nhiệm vụ năm 2018 tại Hải Trường.
Sáng

- EVcMinh-TBTC họp đại diện lãnh đạo các ban đảng,VPHU ửiam gia Qựy <Snhchúc năng nhiệmvụ chi bộ

trục thuộc Đảngỉycơsở,vănbảnaạứiể hóavề tìâidiuan khung đánh gá, phân loại đảng viên cuối năm

-14h00: Đ/c Minh làm việc cùng Đoàn HĐND tỉnh giám sát BQL BQL XD ĐT các công trình dân
dụng tại HĐND tỉnh
- 14h00: Đ/c Minh-TBTC làm việc vói lãnh đạo UBKT Huyện ủy về gợi ý kiểm điểm năm 2018.
Chiều
- 15h00: Đ/c Minh-TBTC làm việc với BTG Huyện ủy về Báo cáo tổng k ầ thực hiện chỉ đạo điểm
thục hiện Chỉ thị 05 năm 2018 tại Huyện ủy.
- 16h00: Ban Thường vụ Huyện ủy họp.
- BTV Huyện ủy dự Hội nghị công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ tại Hội
THỨ Sáng
trường Huyện ủy (TP theo Giấy mời).
THỨ
BA
3010

Tư
31/10

Chiều - Đ/c Minh-TBTC, đ/c Thu dự duyệt nội dung Đại hội MTTQ VN TT Hải Lăng tại ƯBMT huyện.

Sáng

THỨ
NĂM
01/11

- Thường trục Huyện ủy họp:
+ BTC trình: Công tác cán bộ.

+ Huyện đoàn trình: Nội đung theo đăng ký (mời đ/c Thu- TrưởngBDVHU)
- Đ/c Nam làm việc vói BTV Đảng ủy xã Hải Phú về công tác lịch sử tại xã.
- Đ/c Thu họp đại diện lãnh đạo M ặt trận và các đoàn thế huyện tại Huyện ủy về xây dựng Nghị
Chiều quyết chuyên đề tại Huyện ủy.
- Đ/c Minh-TBTC làm việc BTG Huyện ủy, TTBDCT huyện về Đe án sáp nhập tại Huyện ủy.
- Ban Thuờng vụ Huyện ủy họp:

THỨ
SÁU
02/11

Sáng

+ BTC trình:
* Công tác cán bộ; Xét kết nạp đảng viên
* Báo cáo tình hình phát triển thục hiện một số chủ trương, chính sách phát triển tổ chúc đảng, đảng
viên ở các đon vị kinh tế tư nhân.
* Văn bản chỉ đạo Đại hội Hội LHTN nhiệm kỳ 2019- 2024.
+ VPHUtrình: Chương trình công tác tháng 11/2018

Chiều - Đ/c Minh là u việc Đảng ủy xã Hải Ba tại xã.
CHỦNHẬT
04/11 ’

- Đại diện TTHU, đ/c Thơ, đ/c Vinh-CTMT dự Ngày hội ĐĐK điểm tại NVH xã Hải Xuân.
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