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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN 
(Tuần thứ 21  từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019) 

 

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 

(20/5/2019) 

Sáng:  Làm việc tại cơ quan Sáng:  Làm việc tại cơ quan Sáng:  7h30, Dự Sơ kết và tôn vinh điển 

hình tiên tiến 5 năm thực hiện (phát huy 

truyền thống, cống hiến tài năng xứng 

danh Bộ đội Cụ Hồ( Tại Ban CHQS 

huyện) 

Sáng:  Làm việc tại cơ quan 

Chiều:  14h00,  Họp thu hồi Quyết 

định biệt phái công chức cấp xã 

(74/GM, tại phòng tiếp dân UB 

huyện) 

Chiều: 14h00, Triển khai Kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 

2019 (78/GM, 14h00, tại T2– UBND 

huyện) 

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

THỨ BA 

(21/5/2019) 

Sáng: 7h00, Dự Đại hội ĐB MTTQVN 

lần thứ 18 tại Hội trường trung tâm Hội 

nghị huyện) 

 

Sáng: 7h45, làm việc với Đoàn kh o 

s t c c S   ngành về c c khu đất đề 

xuất của huyện (77/GM, tại T2 – 

UBND huyện) 

Sáng: 7h00, Dự Đại hội ĐB MTTQVN 

lần thứ 18 tại Hội trường trung tâm Hội 

nghị huyện) 

Sáng:  7h45, làm việc với Đoàn kh o 

s t c c S   ngành về c c khu đất đề 

xuất của huyện (77/GM, tại T2 – 

UBND huyện) 

Chiều:  14h30 họp Đ ng ủy quân sự Chiều: 14h00, Sinh hoạt chi bộ tháng 

5/2019 , (tại T2 – UBND huyện) 

Chiều:  14h00, Sinh hoạt chi bộ tháng 

5/2019 , (tại T2 – UBND huyện) 

Chiều:  14h00, Sinh hoạt chi bộ tháng 

5/2019 , (tại T2 – UBND huyện) 

THỨ TƯ 

(22/5/2019) 

Sáng: - 7h15 làm việc với đơn vị tư 

vấn thống nhất sửa chữa nâng cấp trụ 

s  UBND huyện. 

- 9h00,  làm việc với đoàn kiểm tra của 

UBKT TU. 

Sáng: Làm việc tại cơ quan Sáng: Đi công t c nước ngoài Sáng: 7h00 Giám sát tại xã Đề Thám 

Chiều:  14h00   Đoàn công t c làm việc 

với xã Đội Cấn  theo QĐ 787-QĐ/HU 

 

Chiều:  : 14h00, Dụ tổng kết công tác 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn năm 2018  triển khai nhiệm 

vụ năm 2019 (172/GM, Tại Bộ 

CHQS tỉnh ) 

Chiều:  Đi công t c nước ngoài Chiều:  7h00 Giám sát tại xã Tri 

Phương 

THỨ NĂM Sáng: 8h00, Làm việc xã Đại Đồng  
Sáng: Dự hội nghị sơ kết 03 năm thực 

hiện Nghị quyết 31 

Sáng: Đi công t c nước ngoài  

  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 



(23/5/2019) theo QĐ 787-QĐ/HU 

Chiều:  13h30’  Họp UBND huyện 

thường kỳ th ng 5 (76/GM  tại T2 

UBND huyện)  

 

Chiều:  13h30’  Họp UBND huyện 

thường kỳ th ng 5 (76/GM  tại T2 

UBND huyện)  

 

Chiều:  Đi công t c nước ngoài Chiều:  13h30’  Họp UBND huyện 

thường kỳ th ng 5 (76/GM  tại T2 

UBND huyện)  

 

THỨ SÁU 

(24/5/2019) 

Sáng: 08h00  Giao ban đối thoại các cá 

nhân, tổ chức thực hiện các mô hình SX, 

kinh doanh trên địa bàn huyện (T2- 

UBND huyện) 

Sáng: 08h00  Giao ban đối thoại các cá 

nhân, tổ chức thực hiện các mô hình SX, 

kinh doanh (T2- UBND huyện) 

Sáng: 08h00  Giao ban đối thoại các cá 

nhân, tổ chức thực hiện các mô hình SX, 

kinh doanh (T2- UBND huyện) 

Sáng: 08h00  Giao ban đối thoại các cá 

nhân, tổ chức thực hiện các mô hình SX, 

kinh doanh (T2- UBND huyện) 

Chiều:  Làm việc tại cơ quan 

- 15h30, Hội ý chủ tịch, các phó chủ tịch 

UBND huyện 

Chiều:  Làm việc tại cơ quan 

- 15h30, Hội ý chủ tịch, các phó chủ tịch 

UBND huyện 

Chiều:  Làm việc tại cơ quan 

- 15h30, Hội ý chủ tịch, các phó chủ tịch 

UBND huyện 

Chiều:  14h00 Giám sát tại xã Tân 

Tiến 

THỨ BẨY 

(25/5/2019) 

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

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

CHỦ NHẬT 

(26/5/2019) 

Sáng: nghỉ Sáng: nghỉ Sáng: nghỉ 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; 

- Ch nh  Phó Ch nh  Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Lâm 
 

 



 


