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THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của UBND huyện tháng 7/2021 
 

 

Được sự thống nhất của UBND huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện thông 

báo lịch làm việc tháng 7/2021 như sau: 
 
 

Thời gian Nội dung Lãnh đạo thực hiện 

Thứ năm 

01/7/2021 

- Họp TT HU. 

- Làm việc với UBND xã Thành Long. 

- Họp Tổ giải quyết tranh chấp đất đai. 

-CT Ẩn 

-CT Ẩn 

-PCT Trung 

Thứ sáu 

02/7/2021 

- Họp BTV. HU. 

- Họp HĐND xã Thanh Điền. 

- Khảo sát xây dựng điểm dân cư liền kề. 

-CT Ẩn, PCT Cường 

-PCT Cường 

-CT +PCT 

 

Thứ bảy 

03/7/2021 
- Tiếp nhận và giải quyết công việc liên quan. 

-LĐUB 

Thứ hai 

05/7/2021 

- Hội ý CT +PCT. 

- Họp TT HU. 

- Làm việc với Lãnh đạo Văn phòng. 

-LĐUB 

-CT Ẩn 

-LĐ UB 

Thứ ba 

06/7/2021 

- Họp BTV. HU. 

- Họp HĐND xã Trí Bình. 

-CT Ẩn, PCT Cường 

- CT Ẩn 

Thứ tư 

07/7/2021 

- Họp trực tuyến về công tác phân giới cắm mốc 

trên đất liền Việt Nam- CPC. 

-CT Ẩn  

Thứ năm 

08/7/2021 

- Họp Tổ giải quyết tranh chấp đất đai.  

- Dự họp Đảng ủy quân sự huyện. 

-PCT Trung 

-CT Ẩn 

Thứ sáu 

09/7/2021 

- Tiếp dân tại Ban tiếp công dân huyện. 

- Làm việc với UBND xã Thành Long. 

- Hội LHPN tỉnh giám sát việc thực hiện Luật trẻ 

em. 

-CT+PCT 

-CT Ẩn 

- PCT Cường 

Thứ bảy 

10/7/2021 
- Tiếp nhận và giải quyết công việc liên quan. 

-LĐUB 

Thứ hai 

12/7/2021 

- Hội ý CT +PCT. 

- Họp TT HU. 

-LĐUB 

-CT Ẩn 

Thứ ba 

13/7/2021 
- Họp Chi bộ Văn phòng. 

-LĐUB 



Thứ tư 

14/7/2021 
- Thường trực UBND huyện đi cơ sở. 

 

Thứ năm 

15/7/2021 
- Họp Tổ giải quyết tranh chấp đất đai.  

-PCT Trung 

Thứ sáu 

16/7/2021 

- Thường trực UBND huyện giải quyết công việc cơ 

quan. 

 

Thứ bảy 

17/7/2021 
- Tiếp nhận và giải quyết công việc liên quan. 

-LĐUB 

Thứ hai 

19/7/2021 

- Hội ý CT +PCT. 

- Họp TT HU. 

-LĐUB 

-CT Ẩn 

Thứ ba 

20/7/2021 

- Tiếp dân tại BTCD huyện.   

 

-LĐUB 

Thứ tư 

21/7/2021 

- Thường trực UBND huyện giải quyết công việc cơ 

quan. 

-LĐUB 

Thứ năm 

22/7/2021 
- Họp Tổ giải quyết tranh chấp đất đai.  

-PCT Trung 

Thứ sáu 

23/7/2021 
- Họp BTV. HU. 

-CT Ẩn, PCT Cường 

Thứ bảy 

24/7/2021 
- Tiếp nhận và giải quyết công việc liên quan. 

-LĐUB 

Thứ hai 

26/7/2021 

- Hội ý CT +PCT. 

- Họp TT HU. 

-LĐUB 

-CT Ẩn 

Thứ ba 

27/7/2021 
- Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện. 

-LĐUB 

Thứ tư 

28/7/2021 
- Dự họp UBND tỉnh (dự kiến). 

-PCT Trung 

Thứ năm 

29/7/2021 
- Họp Tổ giải quyết tranh chấp đất đai.  

-PCT Trung 

Thứ sáu 

30/7/2021 

- Tiếp dân tại BTCD huyện.   

 

-LĐUB 

Thứ bảy 

31/7/2021 
- Tiếp nhận và giải quyết công việc liên quan. 

-LĐUB 

 

I. Nội dung dự kiến thông qua trong tháng 7/2021 

1. Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí để đạt đô thị loại IV. 

2. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới. 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và công tác chuẩn bị khai giảng năm học 

2021-2022. 

II. Nội dung phát sinh 

Các cơ quan, đơn vị có nội dung cần thông qua CT, PCT hoặc cần tổ chức cuộc họp 

ngoài lịch đã bố trí, tham khảo lịch công tác để đăng ký ngày cho phù hợp. 



 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ điều chỉnh, 

bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế (phát sinh nếu có). Đề nghị các cơ quan có các nội 

dung cần thông qua UBND huyện phải thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định (gửi 

nội dung dự thảo trước 03 ngày). 
 

 

 

Nơi nhận:                                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG                                           
- Các P, B, Ng;                       

- TT.HU, HĐND huyện;                                                                                       

- LĐ.UBND huyện;                                                                                                         

- LĐVP, CV (Nhàn, Thắng); 

- Lưu: VT.                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                      


		2021-07-05T10:50:35+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




