ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11/LCT-UBND

Hàm Tân, ngày 18 tháng 3 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND, UBND HUYỆN (ĐIỀU CHỈNH)
(Từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019)
Nội dung công việc

Thứ/Ngày
18/3
(T2)

S

C

CN
19/3
(T3)

S

C

20/3

CN

(T4)

S

C

Địa điểm

Chủ trì

- Họp trực tuyến UBND tỉnh nghe Sở TNMT báo cáo - Phòng họp 2
tình hình triển khai Dự án tổng thể; bàn biện pháp đẩy
nhanh tiến độ trong thời gian đến.

- Đ/c Ngọc, P.TNMT
Cv Bảo

- Dự hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh quân sự 2018 - Phan thiết
và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

- Đ/c Nam, BCHQS

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát công tác quản lý - Tân Đức
đất công tại xã Tân Đức.

- Ban PC, Đoàn GS

- Dự hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm 2018 và - Phan thiết
phát động phong trào thi đua năm 2019.
- Họp trực tuyến UBND tỉnh về triển khai công tác ứng - Phòng họp 2
phó khẩn cấp bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

- Đ/c Ngọc, P.NV

- Dự họp BCĐ Cải cách tư pháp huyện đánh giá tình - Huyện ủy
hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019.

- Đ/c Long

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát công tác quản lý - Tân Minh
đất công tại thị trấn Tân Minh.

- Ban PC, Đoàn GS

- Đi cơ sở.

- Đ/c Cường

- Cơ sở

- Đ/c Nam, P.NN, Cv
Bảo

- Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, thi đua - Hội trường
khen thưởng huyện năm 2018.

- Đ/c Ngọc, các PCT,
A.Định, Cv Linh

- Dự họp Thường trực BCĐ công tác tôn giáo huyện.

- Đ/c Nam

- Huyện ủy

- Dự họp trực tuyến với Tỉnh ủy về tình hình triển khai - Huyện ủy
công tác bồi thường, GPMB dự án Đường bộ cao tốc
trên trục Bắc - Nam phía Đông đi qua địa bàn tỉnh.

- Đ/c Ngọc, A.Cường

- Từ 14g00-16g00: Họp Ban Tổ chức Hội nghị liên tịch - Phòng họp 3
các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019.

- Đ/c Nam, A.Hoàn,
Cv Nhi

- Từ 16g00: Làm việc với phòng LĐTBXH, TCKH, UB - Phòng họp 3
Tân Đức về giải quyết hồ sơ đối tượng Lê Văn Lợi.

- Đ/c Nam, Đ/c Nhật

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan

- TT.HĐND huyện

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Huyện ủy

- Đ/c Ngọc, A.Nam

- Dự tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền, đấu - TT.BDCT
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc
trên Internet, mạng xã hội.

- Đ/c Long, A.Hoàn

- Giao ban công tác BTGT quý I/2019.

- Phòng họp 1

- Đ/c Cường, Cv Bảo

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát công tác quản lý - Thắng Hải
đất công tại xã Thắng Hải.

- Ban PC, Đoàn GS

- Rà soát đơn thư KNTC quý I/2019.

- Phòng họp 1

- Đ/c Cường, BTCD

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan

- Đ/c Định

21/3

CN

(T5)

S

C

22/3

CN

(T6)
S

C

23/3
(T7)

S

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Huyện ủy

- Đ/c Ngọc, A.Nam

- Nghe Tổ công tác báo cáo việc giải quyết đơn có liên - Phòng họp 1
quan đến chợ Tân Hà.

- Đ/c Cường, BTCD

- Ban KTXH HĐND huyện giám sát công tác thu, chi, - Tân Phúc
phân bổ ngân sách; việ sử dụng kinh phí vượt thu năm
2017, 2018 tại UBND xã Tân Phúc.

- Ban KTXH, ĐGS

- Dự hội nghị triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, - Phan thiết
vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn
đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”

- UQLĐ P.LĐ

- Nghe UB Tân Đức, Tân Xuân báo cáo việc xây dựng - Phòng họp 1
nông thôn mới nâng cao.

- Đ/c Cường, Cv Bảo

- TT.HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện NQ - Viện KSND
93 của HĐND tỉnh về nâng cao công tác thực hiện quyền
công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình
sự, dân sự năm 2018 đối với Viện KSND huyện.

- Đ/c Long, Đoàn GS

- Dự hội nghị triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi - Phan thiết
nghiệp giai đoàn 2017-2025”.

- UQLĐ P.LĐ

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Huyện ủy

- Đ/c Ngọc, A.Nam

- TT.HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan

- TT.HĐND huyện

- Dự hội nghị triển khai thi hành các văn bản pháp luật - Sở NN
về thủy lợi.

- Đ/c Cường, PNN,
UB xã thị trấn

- Ban KTXH HĐND huyện giám sát công tác thu, chi, - Sơn Mỹ
phân bổ ngân sách; việ sử dụng kinh phí vượt thu năm
2017, 2018 tại UBND xã Sơn Mỹ.

- Ban KTXH, ĐGS

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát công tác quản lý - Tân Nghĩa
đất công tại thị trấn Tân Nghĩa.

- Ban PC, Đoàn GS

- Đi thăm và làm việc với các chốt kiểm soát dịch bệnh.

- Đ/c Cường, P.NN

- Xã, thị trấn

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát công tác quản lý - P.TNMT
đất công tại Phòng TNMT.

- Ban PC, Đoàn GS

- 09g00: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp - Tân Minh
mặt truyền thống kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019).

- Đ/c Nam

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.
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