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Số 16 -CTr/HU

CHƯƠNG TRÌNH
Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 03-11/10/2020
----Thứ bảy, ngày 03/10/2020
- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự chạy chương
trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp
bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.
Chủ nhật, ngày 04/10/2020
- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp
bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả
ngày).
Thứ hai, ngày 05/10/2020
- 7 giờ: Thường trực Huyện ủy dự Nghi Lễ chào cờ đầu tháng tại Trụ sở
Huyện ủy. Mời: các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các
Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đoàn thể
chính trị - xã hội và các Hội quần chúng đến dự (giao Liên Đoàn lao động huyện
chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: tại Trụ sở Huyện ủy.
- 8 giờ, Thường trực Huyện ủy họp Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh
Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời: các đồng chí Đoàn Đại biểu
dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng dự
(thay thư mời). Điểm: tại Hội trường nhỏ Huyện ủy.
- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy. Điểm:
tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.
Thứ ba, ngày 06/10/2020
- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khảo sát các công
trinh xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Mời: đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực
UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Giáo dục - Đào tạo, Ban QLDA&ĐTXD,
Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, đơn vị thi công
(giao Ban QLDA&ĐTXD mời đơn vị thi công). Điểm: tập trung tại UBND huyện
(cả ngày).
- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Công tác
Khoa giáo, Công tác Văn hóa - Văn nghệ quý III/2020. Điểm: tại Hội trường nhỏ
Huyện ủy.
- Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.
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- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.
Thứ tư, ngày 07/10/2020
- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra hành lang
lộ giới tuyến Quốc lộ 61; 61C. Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Tài chính Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND: xã Vị
Đông, Vị Thanh, Vị Bình, Vị Thắng, Vị Trung, thị trấn Nàng Mau (thay thư mời).
Điểm: tập trung tại UBND huyện,
- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Khai giảng lớp tập
huấn công tác tuyên giáo cơ sở năm 2020. Điểm: tại Trung tâm Chính trị huyện.
- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Họp mặt
kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 14/10/2020); sơ kết công tác hội và phong trào nông dân quý III năm 2020. Điểm:
tại Hội trường Khối đoàn thể huyện.
- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đối thoại giải
quyết khiếu nại công dân trên địa bàn xã Vị Thủy, xã Vĩnh Thuận Tây. Mời: Ban
QLDA&ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, các đồng chí Thành viên
Đoàn Liên ngành giải quyết khiếu nại huyện, Chủ tịch UBND xã Vị Thủy, Chủ
tịch UBND xã Vĩnh Thuận Tây cùng dự (giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội
dung); UBND xã mời bà Đào Lệ Thủy; UBND xã Vĩnh Thuận Tây mời bà
Nguyễn Thị Lạc; ông Nguyễn Thành Lập, Nguyễn Thành Gia dự đối thoại. Điểm:
tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.
- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công
tác quý III, triển khai chương trình công tác quý IV/2020 Đảng bộ thị trấn Nàng
Mau. Mời: các đồng chí Đoàn Chỉ đạo xã cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại
UBND thị trấn Nàng Mau.
- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại
cơ quan.
Thứ năm, ngày 08/10/2020
- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ
quan.
- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủỷ làm việc các đồng chí
Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cong tác Dân tộc, tôn giáo
huyện (giao Ban dân vận chuẩn bị nội dung). Mời: các đồng chí Thành viên Ban
Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo công tác Dân tộc, tôn giáo huyện cùng dự
(thay thư mời). Điểm: tại Hội trường nhỏ Huyện ủy.
- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị
tổng kết công đoàn năm 2019 - 2020, sơ kết hoạt động công đoàn quý III, triển
khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 2023. Điểm: tại Hội trường Khối đoàn thể huyện.
- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị sơ
kết kiểm tra, phúc tra kết quả thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện (giao Công an huyện chuẩn bị nội dung,
thư mời). Điểm: tại Hội trường Công an huyện.
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- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo
Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy nghe báo
cáo công tác chuẩn bị họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác tổ
chức (14/10); công tác dân vận của Đảng (15/10) và Văn phòng cấp ủy (18/10).
Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.
- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị
sơ kết công tác quý III, triển khai chương trình công tác quý IV/2020 Đảng bộ xã
Vị Trung. Mời: các đồng chí Đoàn Chỉ đạo xã cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại
UBND xã Vị Trung.
Thứ sáu, ngày 09/10/2020
- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị sơ kết
hoạt động quý III/2020, triển khai nhiệm vụ quý IV/2020 của Ban đại diện Hội
đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Điểm: tại phòng họp số 1 UBND
tỉnh.
- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy
- Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy hội ý 04 Thường trực và họp báo. Mời:
Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra
Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, các tổ chức chính
trị - xã hội, Công an, Quân sự, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa TT, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng,
Lao động TB&XH, Ban QLDA&ĐTXD, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Giáo
dục - Đào tạo, Y tế, Đài truyền thanh, Bí thư thị trấn Nàng Mau, lãnh đạo Văn
phòng Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện cùng dự (thay thư
mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.
Thứ bảy, ngày 10/10/2020
- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp
bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả
ngày).
Chủ nhật, ngày 11/10/2020
- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp
bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả
ngày).
Nơi nhận:

T/L BAN THƯỜNG VỤ
- Văn phòng Tỉnh ủy (để b/c),
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Người ký: Nguyễn Thị Kim Loan
- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc HU,
Email:
- Lưu VPHU.
HUVT_NguyenThiKimLoan@TUHauGiang
Loan-LT2020
Cơ quan: Văn phòng, Huyện ủy Vị Thủy Tỉnh ủy
Hậu Giang
Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng Huyện ủy
Thời gian ký: 02.10.2020 13:44:58 +07:00
Nguyễn Thị Kim Loan
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