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                                                       THÔNG BÁO 
                       Chương trình công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2019 

 

          Ngày 01/7/2019 (thứ 2):  

          - Tiếp công dân thường kỳ - giao cho Ban tiếp công dân chuẩn bị nội dung. 

Ngày 03/7/2019 (thứ 4):   

- Họp thường kỳ Ban đại diện hội đồng quản trị NHCS. (giao cho ngân 
hành chính sách xã hội chuẩn bị nội dung) 

Ngày 04/7/2019 (thứ 5):   

- Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ngày 04 - 10 /7/2019 

- Thường trực UBND huyện tiếp xúc cử tri tại các địa phương. 

Ngày 05 /7/2019 (thứ 6): 

- Hội nghị lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư về 
điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 tầm 
nhìn đến năm 2050. (Giao cho phòng Kinh tế & Hạ tầng phối hợp chuẩn bị nội 
dung) 

          - Hội nghị giải quyết đơn thư. Đ/c Chủ tịch UBND Huyện chủ trì –( Giao 
cho Thanh tra huyện phối hợp với các nghành chuẩn bị nội dung). 

          - Họp kiểm điểm tiến độ GPMB các dự án đầu tư trọng điểm. Đ/c Châu 
Thành Hưng - PCT UBND huyện chủ trì (giao cho trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội 
dung. 

          Ngày 06/7/2019 (thứ 7):  

         - Hội nghị  gặp gỡ, tiếp xúc Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019. Đ/c Chủ 
tịch UBND Huyện chủ trì phòng Tài Chính -  Kế hoạch phối hợp cùng Văn phòng 
HĐND và UBND chuẩn bị nội dung). 

         Ngày 09/7/2019 (thứ 3) 

- Họp kiểm điểm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, Chương 
trình 135, Đề án 196,  6 tháng đầu năm 2019 - Đ/c Đ/c Mạc Thành Luân Chủ tịch 
UBND huyện chủ trì (Giao cho Phòng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn phối 
hợp với các nghành chuẩn bị nội dung) 

Ngày 11/6/2019 (thứ 5) 

- Họp giao ban xây dựng cơ bản quý II. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công 
tác xây dựng cơ bản quý III/2019. Đ/c Chủ tịch UBND huyện chủ trì ( Giao cho 



phòng Tài Chính - Kế hoạch phối hợp cùng Ban quản lý dự án công trình chuẩn bị 
báo cáo nội dung phục vụ cuộc họp). 

 - Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 
2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.  Đ/c Châu Thành Hưng – Phó 
Chủ tịch UBND huyện chủ trì (giao cho phòng Kinh tế & Hạ tầng phối hợp với 
công an huyện chuẩn bị nội dung) 

Ngày 12/6/2019 (thứ 6) 

          - Hội nghị giải quyết đơn thư. Đ/c Chủ tịch UBND Huyện chủ trì –( Giao 
cho Thanh tra huyện phối hợp với các nghành chuẩn bị nội dung). 

          - Họp kiểm điểm tiến độ GPMB các dự án đầu tư trọng điểm. Đ/c Châu 
Thành Hưng - PCT UBND huyện chủ trì (giao cho trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội 
dung. 

          Ngày 15/7/2019 (thứ 2): 

- Tiếp công dân thường kỳ - giao cho Ban tiếp công dân chuẩn bị nội dung. 

 Ngày 16/7/2019 (thứ 3) 

           - Họp nghe báo cáo tổng kết năm học 2018- 2019. Triển khai nhiệm vụ 
trọng tâm cho năm học mới 2019-2020.  Đ/c Mạc Thành Luân Chủ tịch UBND 
huyện chủ trì. (Giao cho phòng Giáo dục - đào tạo phối hợp cùng phòng Nội vụ 
chuẩn bị nội dung) 

             Ngày 18/7/2019 (thứ 5) 

          -  Họp thông qua xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Ngân sách 
năm 2020. Đ/c Mạc Thành Luân, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. (Giao cho Phòng 
Tài chính – KH  chuẩn bị nội dung).        

           Ngày 19/7/2019 (thứ 6 ):  

          - Hội nghị giải quyết đơn thư. Đ/c Chủ tịch UBND Huyện chủ trì –( Giao 
cho Thanh tra huyện phối hợp với các nghành chuẩn bị nội dun 

           - Họp kiểm điểm tiến độ GPMB các dự án đầu tư trọng điểm. Đ/c Châu 
Thành Hưng - PCT UBND huyện chủ trì (giao cho trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội 
dung. 

          Ngày 24 /7/2019 (thứ 4) 

-  Hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 7/2019 và triển 
khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2019. (đ/c Mạc Thành Luân – Chủ tịch UBND 
huyện chủ trì) – Giao Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với phòng Tài chính – 
Kế hoạch chuẩn bị nội dung. 

 Ngày 26/7/2019 (thứ 6): 

 - Dự hội nghị ủy ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 7/2019. 

- Tổ chức thăm và tặng quà các gia đình thương binh liệt sỹ nhân kỷ niệm  
ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2019( giao cho phòng Lao động TB& 
XH chuẩn bị). 



            

           Ngày 29,30,31/7/2019( thứ 2-4)   

           - Dự kỳ họp thường lệ giữa năm  HĐND Tỉnh.  

         Sáng thứ 2 hàng tuần Đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó chủ tịch hội ý 
giao ban Thường trực Ủy ban. Các ngày còn lại đi kiểm tra nắm tình hình cơ sở./. 

Chiều Thứ 2 hàng tuần Đồng chí Chủ tịch huyện hội ý chương trình công 
tác với Thường trực Huyện uỷ. 

           Lịch công tác trên đây là dự kiến, trong quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh 
cho phù hợp với tình hình thực tế và sự chỉ đạo của UBND tỉnh./.  

 

Nơi nhận: 
-  UBND tỉnh (b/c); 
-  TT Huyện uỷ, HĐND huyện (b/c); 
-  CT, các PCT UBND huyện (c/đ); 
-  Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể (p/h); 
-  Các cơ quan, ban ngành (t/h); 
-  UBND các xã, thị trấn (t/h); 
-  Cổng thông tin điện tử huyện; 
-  Chánh văn phòng Huyện uỷ; 
-  Chánh VP, Phó Chánh VP; 
-  Lưu VP. 

TL. UỶ BAN NHÂN DÂN 
    CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

     Đặng Thị Hà 
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