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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN 
(Tuần thứ 24 từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019) 

 

ơ 

Ngày tháng 

năm 

Đ.c Lý Văn Lâm                                                   

Chủ tịch UBND huyện 

Đ.c Hướng Thị Thêm                                                               

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đ.c  Lương Quốc Toản 
Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đ.c Hoàng Anh Dũng   

  Chủ tịch HĐND huyện 

THỨ HAI 

(10/6/2019) 

Sáng: 8h00, Làm việc với đơn vị tư 

vấn thống nhất phương án sửa chữa 

nâng cấp trụ sở UBND huyện ( T2 – 

UBND huyện) 

Sáng: 8h00, Làm việc với đơn vị tư 

vấn thống nhất phương án sửa chữa 

nâng cấp trụ sở UBND huyện ( T2 – 

UBND huyện) 

Sáng: 8h00, Họp HĐSKKN (137 /GM  

T3 – UBND huyện) 

Sáng: 8h00, Dự làm việc với đơn vị tư 

vấn thống nhất phương án sửa chữa 

nâng cấp trụ sở UBND huyện ( T2 – 

UBND huyện) 

Chiều:  14h00, Họp xem xét xử lý vi 

phạm đất đai trên địa bàn huyện 

(90/GM, T2 – UBND huyện) 

- 17h30, Dự chia tay Lãnh đạo Trạm 

Ra đa 59 

Chiều:  14h00, Họp xem xét xử lý vi 

phạm đất đai trên địa bàn huyện(90/GM, 

T2 – UBND huyện) 

Chiều: 14h00, Dự lễ trao danh hiệu nghệ 

nhân ưu tú tại tỉnh( Tràng định có 3 nghệ 

nhân) ( Tầng 3 – Trung tâm VHNT tỉnh) 

Chiều:  14h00, Họp xem xét xử lý vi 

phạm đất đai trên địa bàn huyện(90/GM, 

T2 – UBND huyện) 

THỨ BA 

(11/6/2019) 

Sáng: 8h00, Họp thống nhất phương 

án, kế hoạch bảo vệ thi công xây 

dựng công trình: Đấu nối đường Bản 

Nằm - Bình Độ - Đào Viên (91/GM-

UBND, T2 – UBND huyện) 

Sáng: 8h00, Họp thống nhất phương 

án, kế hoạch bảo vệ thi công xây 

dựng công trình: Đấu nối đường Bản 

Nằm - Bình Độ - Đào Viên (91/GM-

UBND, T2 – UBND huyện) 

Sáng: Làm việc tại cơ quan Sáng: Làm việc tại cơ quan 

Chiều:  14h00,  Xem xét tình hình 

triển khai vốn các Dự án phát triển 

sản xuất năm 2019 trên địa bàn 

huyện ( 89/GM,T2 – UBND huyện) 

-17h00 họp tai Cục Hải quan tỉnh 

Chiều:  14h00,  Xem xét tình hình 

triển khai vốn các Dự án phát triển 

sản xuất năm 2019 trên địa bàn 

huyện ( 89/GM,T2 – UBND huyện) 

Chiều:  14h00,  Xem xét tình hình triển 

khai vốn các Dự án phát triển sản xuất 

năm 2019 trên địa bàn huyện ( 

89/GM,T2 – UBND huyện) 

Chiều:  14h00,  Xem xét tình hình 

triển khai vốn các Dự án phát triển 

sản xuất năm 2019 trên địa bàn huyện 

( 89/GM,T2 – UBND huyện) 

THỨ TƯ 

(12/6/2019) 

Sáng: Tiếp công dân định kỳ Sáng: Làm việc tại cơ quan Sáng: Làm việc tại cơ quan Sáng: Dự  tiếp công dân định kỳ 

Chiều:  Tiếp công dân định kỳ Chiều:  Làm việc tại cơ quan Chiều:  Làm việc tại cơ quan Chiều:  Dự  tiếp công dân định kỳ 

THỨ NĂM 

(13/6/2019) 

Sáng: 08h00, Họp trực tuyến giao ban 

UBND tỉnh ( tại T3 –UBND huyện) 

Sáng: 08h00, Họp trực tuyến giao ban 

UBND tỉnh ( tại T3 –UBND huyện) 

Sáng: - 8h00, Dự khám chữa bệnh tại xã 

Tân Tiến 

Sáng: 08h00, Họp trực tuyến giao ban 

UBND tỉnh ( tại T3 –UBND huyện) 

Chiều: 14h00, Làm việc với đơn vị tư 

vấn  thống nhất phương án sửa chữa khu 

di tích lưu niệm Bác Hồ ( T2 – UBND 

huyện)  

Chiều:  14h00, Làm việc với đơn vị tư 

vấn  thống nhất phương án sửa chữa khu 

di tích lưu niệm Bác Hồ ( T2 – UBND 

huyện) 

Chiều:  14h00, Làm việc với đơn vị tư vấn  

thống nhất phương án sửa chữa khu di tích 

lưu niệm Bác Hồ ( T2 – UBND huyện) 

Chiều:  14h00, Làm việc với đơn vị tư 

vấn  thống nhất phương án sửa chữa khu 

di tích lưu niệm Bác Hồ ( T2 – UBND 

huyện) 



THỨ SÁU 

(14/6/2019) 

Sáng: 08h00, làm việc với Hạt kiểm 

lâm ( T2 – UBND huyện) 

Sáng: Làm việc tại cơ quan Sáng: 8h00, Dự Đại hội dân tộc thiểu số 

tại huyện Lộc Bình 

Sáng: 08h00, làm việc với Hạt kiểm lâm 

( T2 – UBND huyện) 

Chiều:  14h00, Giao ban giữa Thường 

trực HU với các Ban XD đảng, VPHU.  

- 16h00, Hội ý Thường trực Huyện ủy 

Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều:  Làm việc tại cơ quan Chiều:  Làm việc tại cơ quan 

THỨ BẨY 

(15/6/2019) 

Sáng: nghỉ Sáng: nghỉ Sáng: nghỉ Sáng: nghỉ 

Chiều:  nghỉ Chiều:  nghỉ Chiều:  nghỉ Chiều:  nghỉ 

CHỦ NHẬT 

(16/6/2019) 

Sáng: - 9h30, Dự khai mạc Du lịch tại 

Mẫu Sơn 

Sáng: nghỉ Sáng: Dự khai mạc du lịch Mẫu Sơn Sáng: nghỉ 

Chiều:  nghỉ Chiều:  nghỉ Chiều:  nghỉ Chiều:  nghỉ 

 

 Ghi chú: Căn cứ Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND, UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các phòng ban chuyên môn của huyện chủ động 

chuẩn bị nội dung, hồ sơ tài liệu có liên quan để phục vụ cho các cuộc làm việc của lãnh đạo./. 
 

 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Chánh, Phó Chánh, Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Lâm 
 

 

 


