UBND HUYỆN BÁC ÁI
VĂN PHÒNG
----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------------------------------------Bác Ái, ngày 20 tháng 9 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 37/2019

(Từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019)
----------------------------------------------

THỜI
GIAN
Thứ hai
23/9/2019

Thứ ba
24/9/2019

Thứ tư
25/9/2019

NỘI DUNG
Sáng

+Làm việc tại cơ quan (CT);
+Dự HN trực tuyến Chính phủ tại tỉnh về tín dụng chính sách trong giảm nghèo
bền vững (Đ/c Hà);
+Họp cho ý kiến giải quyết thi hành án đền bù đất hộ ông Sáu Thúy và xử lý vi
phạm phá rừng tại Tiểu khu 87 (Đ/c Lâm).

Chiều +Hội ý thường trực huyện ủy (Ct);
+Làm việc với Đoàn giám sát của đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận về thực
hiện Chính sách, pháp luật về phòng chống sâm hại trẻ em (Đ/c Hà);
+Kiểm tra công tác phòng chống dịch TLCP tại các xã (Đ/c Lâm).
Sáng +Họp trực tuyến thường kỳ tháng 9 của tỉnh tại huyện (CT, các PCT).
Chiều +Họp UBND tỉnh về giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng người dân (Đ/c Hà);
+Làm việc tại cơ quan (CT, Đ/c Lâm)
Sáng

+Dự giao ban công tác nội chính 9 tháng tại huyện ủy (CT);
+Tham gia giám sát với Ban kinh tế ngân sách HĐND về giải quyết kiến nghị
của Công ty TNHH XD và TM Ngọc Doanh (Đ/c Lâm);
+Dự hội nghị trực tuyến Chính phủ tại BCH Quân sự tỉnh về giải quyết chế độ,
chính sách dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến (Đ/c Hà).

Chiều +Họp Sở tài chính về thống nhất dự toán ngân sách năm 2020 (CT);
+Dự giao ban công tác xây dựng Đảng, đoàn thể 9 tháng tại huyện ủy (Đ/c Hà);
+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Lâm)
Thứ năm
26/9/2019

Sáng

+Dự hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai 2018 triển khai phương
án phòng chống thiên tai huyện năm 2019 (CT, Đ/c Lâm);
+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Hà).

Chiều +Họp cho ý kiến dự thảo báo cáo Kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng bộ
huyện (Ct, các PCT).
Thứ sáu
27/9/2019

Sáng

+Họp Ban thường vụ huyện ủy (CT, Đ/c Hà);
+Kiểm tra tình hình đất dự án Công ty Vi La và Thach Linh (Đ/c Lâm).

Chiều +Họp Chi bộ (CT, các PCT).
Nơi nhận:
- TT. HU, HĐND, UBMTTQVN huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND 09 xã;
- Đăng tải Trang Web huyện;
- Lưu: VPUB (LĐ, VT).
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