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THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện 

tháng 9 năm 2019 

––––––––– 

 

- Ngày 02/9/2019 (Thứ Hai):  Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. 

- Ngàyy 03/9/2019 (Thứ Ba):  

+ Thường trực HĐND huyện tiếp công dân thường kỳ. 

+ Thường trực HĐND huyện dự họp Thường trực Huyện ủy. 

- Từ ngày 04 đến 14/9/2019: Tham gia Đoàn giám sát Ban KT-XH HĐND 

huyện làm việc tại các địa phương, đơn vị về việc triển khai thực hiện quản lý 

các di tích trên địa bàn. 

- Ngày 05/9/2019 (Thứ Năm): Thường trực HĐND huyện dự Khai giảng 

năm học 2019-2020 và các hoạt động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. 

- Ngày 09/9/2019 (Thứ Hai): Thường trực HĐND huyện dự họp Thường 

trực Huyện ủy. 

- Ngày 10/9/2019 (Thứ Ba): Thường trực HĐND huyện dự họp triển khai 

thực hiện Kế hoạch 195-KH/HU ngày 15/7/2019 về tổ chức Đại hội Đảng bộ 

các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-

2025. 

- Ngày 13/9/2019 (Thứ Sáu): Thường trực HĐND huyện thăm và tặng quà 

Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn huyện. 

- Ngày 16/9/2019 (Thứ Hai): Thường trực HĐND huyện tiếp công dân 

thường kỳ. 

- Ngày 17/9/2019 (Thứ Ba): Thường trực HĐND huyện dự họp Thường 

trực Huyện ủy. 

- Ngày 19/9/2019 (Thứ Năm): Thường trực HĐND huyện dự giao ban Bí 

thư Chi bộ, trưởng thôn quý III các xã Minh Châu, Quan Lạn, Bản Sen, Ngọc 

Vừng, Thắng Lợi. 

- Ngày 20/9/2019 (Thứ Sáu): Họp Thường trực HĐND huyện. 

- Ngày 23/9/2019 (Thứ Hai): Thường trực HĐND huyện dự họp Thường 

trực Huyện ủy. 

- Ngày 25/9/2019 (Thứ Tư): Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện dự họp 

BTV Huyện ủy. 
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- Ngày 26/9/2019 (Thứ Năm):  

+ Thường trực HĐND huyện dự giao ban Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, khu 

quý III các xã, thi trấn: Đông Xá, Hạ Long, Vạn Yên, Đài Xuyên, Bình Dân, 

Đoàn Kết, Cái Rồng. 

+ Thường trực HĐND huyện dự 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.  

- Ngày 27/9/2019 (Thứ Sáu): Thường trực HĐND huyện dự Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện: Đánh giá tình hình công tác 9 tháng, phương hướng 

nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019. 

- Ngày 30/9/2019 (Thứ Hai): Thường trực HĐND huyện dự họp Thường 

trực Huyện ủy. 

Chiều thứ 6 hàng tuần, Tập thể Thường trực hội ý công việc và đi cơ sở. 

Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện trên là dự kiến, trong quá 

trình hoạt động sẽ điều chỉnh đảm sự phối hợp thống nhất với các cơ quan hữu 

quan./. 

 

 

 

 
 
                                                                                     

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;                                     

- Các Ban HĐND huyện;                                     

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- TT HĐND các xã, thị trấn; 

- Chánh Văn phòng Huyện uỷ; 

- Chánh, Phó VP HĐND& UBND huyện; 

- Lưu VP. 

                                                   

TL. TT Héi ®ång nh©n d©n 

ch¸nh v¨n phßnG 

 

 

 

 

                                 

                   Lý Văn Khương 
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