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     UỶ BAN NHÂN DÂN 

     HUYỆN VÂN ĐỒN 

 

   Số: 323 /TB - UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                

          Vân Đồn, ngày 30 tháng 8 năm 2019 

  

                                                             THÔNG BÁO 
Lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện tháng 9 năm 2019 

 

Ngày 01-02/9/2019: Nghỉ Quốc khánh 2/9. 

Ngày 03/9/2019 (thứ Ba):  

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

- Thường trực UBND huyện đi kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm 

học mới 2019-2020 tại một số trường trên địa bàn huyện. 

Ngày 05/9/2019 (thứ Năm)  

Dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 và ngày toàn dân đưa trẻ đến 

trường tại một số trường trên địa bàn Huyện. Đ/c Mạc Thành Luân Chủ tịch 

UBND huyện, các phó Chủ tịch UBND huyện dự (giao cho phòng phòng Giáo dục 

& đào tạo chuẩn bị). 

           Ngày 06/9/2019 (thứ 6 ) : 

- Hội nghị giải quyết đơn thư ( Đ/c Mạc Thành Luân - Chủ tịch UBND 

huyện chủ trì. Mời đ/c Đào Văn Vũ – Phó Chủ tịch UBND huyện dự. Giao cho 

Ban tiếp công dân cùng Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). 

          Ngày 07/9/2019 (thứ Bảy)  

         - Họp kiểm điểm tiến độ GPMB các dự án trọng điểm. Đồng chí Đào Văn Vũ 

– Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện 

chuẩn bị nội dung). 

Ngày 10/9/2019 (thứ Ba) 

- Sáng: Họp nghe báo cáo kết quả rà soát thực trạng các chợ, công tác đầu tư 

và quản lý các chợ trên địa bàn huyện. Đồng chí Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện chủ trì (Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với 

các phòng ban, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung). 

- Chiều: Họp tổng kết các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt 

động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến 

trường năm học 2019-2020. Đ/c Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. 

(Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung). 
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  Ngày 11/9/2019 (thứ Tư ) 

- Sáng: Họp thống nhất về việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, các công việc đang 

triển khai thực hiện của Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi 

trường liên quan đến các dự án GPMB tại Vân Đồn về cho UBND huyện để xem 

xét, chỉ đạo giải quyết. Đồng chí Mạc Thành Luân - Chủ tịch UBND huyện chủ trì; 

kính mời đồng chí Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự họp 

(Giao Trung tâm PTQĐ huyện, Cơ quan Thanh tra-Kiểm tra, UBND các xã: Hạ 

Long, Đoàn Kết chuẩn bị nội dung). 

- Chiều: Họp thống nhất điều chỉnh lại phạm vi, ranh giới của dự án Phân 

khu B- Khu dịch vụ và nghỉ dưỡng đảo Ngọc Vừng và diện tích đất thuộc dự án 

Khu du lịch sinh thái Sông Đà- Ngọc Vừng của Sudico. Đồng chí Mạc Thành 

Luân- Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. (Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối 

hợp các ngành liên quan chuẩn bị nội dung). 

Ngày 13/9/2019 (thứ Sáu)   

- Sáng: Hội nghị giải quyết đơn thư (Đ/c Mạc Thành Luân - Chủ tịch UBND 

huyện chủ trì. Mời đ/c Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện dự. Giao cho Ban 

tiếp công dân cùng Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). 

          - Chiều: Thường trực UBND đi thăm và tặng quà Tết Trung thu cho các 

cháu thiếu nhi (Giao phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn và các địa phương tham mưu xây dựng kế 

hoạch, trình UBND huyện trước ngày 06/9/2019). 

          Ngày 14/9/2019 (thứ Bảy)  

         - Họp kiểm điểm tiến độ GPMB các dự án trọng điểm. Đc Đào Văn Vũ – Phó 

Chủ tịch UBND huyện chủ trì. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị 

nội dung).  

Từ ngày 15-30/9:  Thường trực UBND huyện đi kiểm tra kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm tại một số xã, thị trấn. (Giao 

Văn phòng HĐND và UBND huyện sắp xếp lịch cụ thể. Các phòng, ban, cơ quan, 

địa phương chuẩn bị nội dung phục vụ làm việc). 

          Ngày 16/9/2019 (thứ Hai )   

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

          Ngày 18/9/2019 ( thứ Tư ) 

 - Sáng: Họp Ban Chỉ đạo 389 của huyện nghe báo cáo đánh giá công tác 

phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm 2019, 

triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. (Đ/c Đào Văn Vũ – Phó chủ tịch 

UBND huyện chủ trì. Giao Đội Quản lý Thị trường số 2 phối hợp các cơ quan liên 

quan chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp). 

- Chiều: Họp giao ban công tác địa chính 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 

vụ 3 tháng cuối năm 2019. (Đ/c Đào Văn Vũ chủ trì cuộc họp. Giao Phòng Tài 
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nguyên và Môi trường phối hợp với VP ĐKQSD đất, UBND các xã, thị trấn chuẩn 

bị báo cáo phục vụ cuộc họp). 

 Ngày 19/9/2019 (thứ Năm) 

- Sáng: Họp kiểm điểm tình hình thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của 

tỉnh về nâng cao chất lượng dịch vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng 

cuối năm 2019. (Đ/c Mạc Thành Luân - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. 

Giao Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa 

phương chuẩn bị báo cáo phục vụ cuộc họp). 

- Chiều: Họp đánh giá công tác đảm bảo an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 

2019, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đ/c Mạc Thành Luân - Phó Chủ 

tịch UBND huyện chủ trì. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công an 

huyện chuẩn bị nội dung. 

Ngày 20/9/2019 (thứ Sáu)  

- Thường trực UBND huyện dự họp UBND tỉnh (phiên thường kỳ tháng 

9/2019). 

          Ngày 21/9/2019 (thứ Bảy)  

         - Họp kiểm điểm tiến độ GPMB các dự án trọng điểm. Giao Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện chuẩn bị nội dung (Đc Đào Văn Vũ – Phó Chủ tịch UBND 

huyện chủ trì). 

Ngày 23/9/2019 (thứ Hai)  

- Sáng: Họp giao ban xây dựng cơ bản quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý 

IV/2019. (Đ/c Mạc Thành Luân – Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Giao Phòng Tài 

chính Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình 

chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ cuộc họp). 

Ngày 24/9/2019 (thứ Ba)  

Họp kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, 

bảo vệ môi trường 9 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối 

năm 2019. (Đc Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Giao Phòng 

Kinh tế và Hạ Tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn 

chuẩn bị báo cáo phục vụ cuộc họp). 

Ngày 25/9/2019 (thứ Tư)  

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Ngày 26/9/2019 (thứ Năm)  

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 9 tháng đầu năm 2019 và 

triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo. (Đc Mạc Thành Luân – Chủ tịch 

UBND huyện chủ trì cuộc họp. Giao Văn phòng HĐND&UBND chủ trì, phối hợp 

với các phòng, ban, đơn vị liển quan chuẩn hị nội dung phục vụ cuộc họp). 
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Ngày 27/9/2019 (thứ Sáu)  

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

          Ngày 28/9/2019 (thứ Bảy)  

         Họp kiểm điểm tiến độ GPMB các dự án trọng điểm. Giao Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện chuẩn bị nội dung (Đc Đào Văn Vũ – Phó Chủ tịch UBND 

huyện chủ trì). 

Ngày 30/9/2019 (thứ Hai)  

          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 

 

 

 

 

 

 

 

Lý Văn Khương 
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