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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07/LCT-UBND

Hàm Tân, ngày 22 tháng 02 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND HUYỆN
(Từ ngày 25/02/2019 đến 01/3/2019)
Thứ/Ngày

25/02
(T2)

CN
S

C

26/02
(T3)

S

C

27/02
(T4)

S

C

Nội dung công việc

- TT.HĐND huyện tiếp dân định kỳ.

Địa điểm

Chủ trì

- Ban TCD

- Đ/c Long, Tổ ĐB
Tân Xuân, BTCD

- Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với tập thể Đảng ủy - Huyện ủy
thị trấn Tân Nghĩa.

- Đ/c Ngọc, A.Nam,
A.Định

- Nghe báo cáo tiến độ bồi thường giải tỏa đường liên xã - Phòng họp 1
Sông Phan - Tân Nghĩa.

- Đ/c Cường, PTQĐ,
Cv Bảo

- Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác dân - Huyện ủy
vận 2018, triển khai nhiệm vụ 2019; lấy phiếu tín nhiệm
các đồng chí UVBTV Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Đ/c CT, các PCT
HĐ-UB, A.Hoàn

- Họp trực tuyến nghe Sở NN báo cáo về các ngành hàng, - Phòng họp 2
sản phẩm quan trọng cần khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ và
dự thảo QĐ chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi
theo NĐ số 98 ngày 05/7/2018 của Chính phủ.

- Đ/c Cường, P.NN,
Cv Bảo

- Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Trác - Phòng họp 1
Xuân Cường theo Hướng dẫn số 10 ngày 09/01/2019
của BTV Huyện ủy.

- Đ/c CT, các PCT,
phòng ban, Cv Linh

- 08g30: Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch giải quyết một số - Phòng họp 1
vụ việc.

- Đ/c CT, các PCT,
LĐVP, Cv Linh

- 10g00: Cùng với Sở KHĐT khảo sát các công trình - Cơ sở
trường học trên địa bàn huyện.

- Đ/c Nam, QLDA,
GD, TCKH, NN

- Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm theo Hướng dẫn số 10 - Phòng họp 2
ngày 09/01/2019 của BTV Huyện ủy.

- TT.HĐND, 02 Ban,
Cv Vy

- Họp Đảng ủy khối CQCQ huyện.

- Đ/c Ngọc, A.Long,
A.Định, Cv Trang

- Phòng họp 1

- Đi thăm tập thể, cá nhân ngành y tế nhân kỷ niệm 64 - Xã, thị trấn
năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02.

- Đ/c Nam, P.YT

- Hội nghị hiệp thương phân định đường ranh giới bản - Phòng họp 2
đồ hành chính giữa tỉnh Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu.

- Đ/c Cường, P.NV,
TNMT, NN, Cv Bảo

- Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành - Phòng họp 2
chính năm 2018; sơ kết 01 năm hoạt động của Trung
tâm Hành chính công tỉnh (CGM).

- Đ/c Ngọc, A.Cường
A.Long, Cv Linh

- Dự “Chương trình sức khỏe Việt Nam” năm 2019.

- P.họp Viettel

- Đ/c Nam, P.YT

- Họp hội đồng xét nâng lương trước thời hạn.

- Phòng họp 1

- Đ/c Ngọc, P.NV,
Cv Linh

- Họp mặt, tọa đàm kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc - TTYT
Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2019).

- Đ/c Nam, A.Long
P.YT

28/02
(T5)

S

C

01/3

CN

(T6)

- Dự hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện các - Phòng họp 2
nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý,
ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong
tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước
ngoài (IUU), giã cào bay trái tuyến năm 2018.

- Đ/c Cường

- 07 giờ - 08 giờ: Dự Lễ ra quân huấn luyện LLVT - Quân sự
huyện năm 2019.

- Đ/c Ngọc, A.Long

- 08 giờ 15: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Đ/c Ngọc, A.Nam

- Huyện ủy

- Dự tổng kết công tác giải quyết đơn thư KNTC năm - Phòng họp 2
2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

- Đ/c Cường, T.Tra,
BTCD

- Dự hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện KH số 82, ngày - Huyện ủy
30/01/2018 của Tỉnh uỷ về thực hiện NQ số 18 của BCH
TW Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới,
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và CTHĐ số 43 ngày
30/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện NQ số 19 ngày
25/10/2017 của BCH TW Đảng (khóa XII) “Tiếp tục đổi
mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

- Đ/c Ngọc, A.Long

- Giao ban công tác tôn giáo huyện.

- Đ/c Nam, Cv Linh

- Phòng họp 3

- Nghe BQLCTCC báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ - BQLCTCC
2018, phương hướng nhiệm vụ 2019.

- Đ/c Cường, CV
Bảo

- Dự họp triển khai công tác điều tra, khảo sát giá các - Sở TNMT
loại đất và xây dựng Bảng giá đất áp dụng từ ngày
01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 trên địa bàn tỉnh theo
Quyết định số 2739 ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh.

- UQLĐ P.TNMT

- Tiếp công dân định kỳ.

- Ban TCD

- Đ/c Ngọc, BTCD

- Đi cơ sở.

- Cơ sở

- Đ/c Cường

S

- Dự hội nghị tổng kết năm 2018 thực hiện Kế hoạch số - Huyện ủy
17 ngày 29/01/2016 về tổ chức giao lưu, kết nghĩa với
các thôn xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số.

C

- Thường trực Huyện ủy đi thăm ĐBP Tân Thắng và - Tân Xuân, - Đ/c Ngọc
Tiểu đoàn HLCĐ nhân Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền Tân Thắng
thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.
- Hội nghị tổng kết công tác Lao động - Người có công - Phòng họp 2
và Xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- MTTQVN, các Đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CPVP, CV VP.HĐND&UBND huyện;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH.

- Đ/c Nam, A.Định,
LĐVP

- Đ/c Nam, A.Long,
P.LĐ
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