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-----

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01, 02-KL/HU, ngày 14/7/2020 của
Huyện uỷ về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu
năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh
tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công các dự án đảm bảo
đúng tiên độ, nhất là dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện;
giải ngân vốn đầu tư công.

- Tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới
2020 - 2021.

- Công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên.

II- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 1)

- Quy chế hoạt động của UBKT Huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Phân khai kinh phí xây dựng Văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ
huyện.

- Công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên.

III- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 2)

- Dự thảo Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XI,
nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Phân công nhiệm vụ các đồng chí Huyện ủy viên (khóa XI).

- Công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên.

IV- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 3)

- Thông qua Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát
toàn khóa của Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các vụ việc tồn đọng, phát sinh liên
quan đến tôn giáo trên địa bàn huyện.

- Công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên.

V- HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN lần thứ 3

- Phân công nhiệm vụ các đồng chí Huyện ủy viên (khóa XI).
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- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Công tác cán bộ.

VI- HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN lần thứ 4

- Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XI nhiệm
kỳ 2020 - 2025.

- Thông qua Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát
toàn khóa của Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên.

VII- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ bảy,
ngày 01

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ tại tỉnh.

Thứ hai,
ngày 03

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan
Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Thứ ba, 
ngày 04

Buổi sáng: HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 1)
Buổi chiều: Giao ban 4 Thường trực

Thứ tư, 
ngày 05

CN: - Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ
        - Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan
Buổi sáng: - Họp chi bộ Văn phòng Huyện ủy

Thứ năm,
ngày 06

CN: - Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -
2025.
Buổi sáng:-  Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan
Buổi chiều:- Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối cơ quan Đảng - Đoàn
thể huyện

Thứ sáu,
ngày 07

CN: - Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Buổi sáng:- Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy dự Ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp" năm 2020
Buổi chiều:- Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy làm việc với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính
sách xã hội huyện nghe báo cáo tình hình công tác tín dụng chính sách xã hội

Thứ hai, 
ngày 10

Buổi sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy
Buổi chiều: HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN lần thứ 3

Thứ ba,
ngày 11

CN: Thường trực Huyện ủy  đi kiểm tra công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài
nguyên khoáng sản

Thứ tư,
ngày 12

Buổi sáng:- Đ/c Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban các Ban XDĐ, VPHU, Trung tâm BDCT
huyện quý II/2020.
                 -  Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy tiếp xúc cử tri xã Sông Phan
Buổi chiều: - Đ/c Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy định số 30
và xây dựng Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Chương VII
và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XIII
                - Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì họp Hội đồng tư vấn xét chọn biểu dương,
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khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU,
ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ năm,
ngày 13

Buổi sáng: HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 2)
Buổi chiều: Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với tập thể Đảng ủy thị trấn Tân Nghĩa về
tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại
năm 2020.

Thứ sáu,
ngày 14

CN: Thường trực Huyện ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2020 - 2021

Thứ hai,
ngày 17

Buổi sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy
Buổi chiều: - Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan
                - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư
pháp.

Thứ ba, 
ngày 18

CN: Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan

Thứ tư,
ngày 19

CN: 07 giờ - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy thăm, chúc mừng Công an huyện nhân kỷ
niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2020).
         08 giờ: Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2020
- 2025 (CGM) 
Buổi sáng:- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo
công tác tôn giáo huyện
Buổi chiều: - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan

Thứ năm,
ngày 20

CN: - Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan
Buổi sáng: - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Xây dựng
Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Buổi chiều: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Tổ CNTT, Ban Biên tập
Trang thông tin điện tử Đảng bộ huyện
CN: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 15-QĐ/HU, ngày 28/7/2020 của Ban Thường vụ
Huyện ủy kiểm tra việc quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò,
trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn
mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 (sáng: Đảng ủy xã
Thắng Hải; chiều: Đảng ủy xã Tân Thắng)

Thứ sáu,
ngày 21

CN: Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan

Thứ hai,
ngày 24

Buổi sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy
Buổi chiều: Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với tập thể Đảng ủy thị trấn Tân Minh về
tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại
năm 2020.

Thứ ba, 
ngày 25

Buổi sáng: - Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan
              - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ
huyện.      
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Buổi chiều: - Đ/c Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì họp Đảng ủy
Quân sự huyện 
        - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan

Thứ tư,
ngày 26

CN: HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 3) 

Thứ năm,
ngày 27

Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe UBND huyện, Công an huyện báo cáo kết
quả thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực
Huyện ủy
Buổi chiều:  Tổ Đại  biểu  HĐND tỉnh làm việc với  Thường trực Huyện ủy,  HĐND,
UBND, UBMTTQVN huyện.
                   - Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020 (sáng: Đảng
ủy xã Sông Phan; chiều: Đảng ủy xã Tân Xuân)

Thứ sáu,
ngày 28

Buổi sáng: Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 46 (mở
rộng)
Buổi chiều: Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan
CN:-  Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp bất
thường HĐND huyện

Thứ hai,
ngày 31

Buổi sáng:- 07 giờ - 08 giờ: Viếng Đền Tưởng niệm liệt sỹ huyện nhân dịp kỷ niệm 75
năm  Ngày  Quốc  khánh  nước  Cộng  hòa  Xã  hội  chủ  nghĩa  Việt  Nam  (02/9/1945  -
02/9/2020).
                   - 08 giờ: Hội ý Thường trực Huyện ủy
Buổi chiều: HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN lần thứ 4

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;                        
- Đảng ủy các xã - thị trấn;   
- Các đồng chí Huyện uỷ viên;
- CVVP Tỉnh uỷ theo dõi huyện;
- Lưu Văn phòng Huyện ủy

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Sự
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