
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

 (Từ ngày 03/02 đến ngày 08/02/2020)  
 

Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc 
Lãnh đạo 

huyện 

Cơ quan 

 tham mưu 

THỨ HAI 

03/02 

Sáng 

Sinh hoạt Chính trị dưới nghi thức Chào cờ đầu tuần    

Xã Ninh An tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (NVH xã 

Ninh An) 
LĐ huyện  

Chiều 

HN Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Corona tỉnh Ninh Bình (UB tỉnh) Đ/c Quang CT  

HN triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

virut Corona gây ra trên địa bàn huyện (G2 – UB) 
Đ/c Cúc PCT  

THỨ BA 

04/02 

Sáng 

HN Tổng kết công tác xây dựng Đảng, biểu dương tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu và triển 

khai nhiệm vụ năm 2020 (Tỉnh ủy) 
LĐ huyện  

Lễ Khai mạc giải Cầu lông huyện Hoa Lư năm 2020 (NTĐ Cầu lông huyện) LĐ huyện  

Chiều HN giao ban UBND huyện triển khai nhiệm vụ sau tết Nguyên đán Canh Tý (G2 – UB)   

THỨ TƯ 

05/02 

Sáng HN giao ban UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 02 (UBND tỉnh) Đ/c Quang CT  

Chiều 
Lãnh đạo huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Đoàn 

KTLN Kiểm tra, xử lý việc bán thịt dê không đúng quy định dọc tuyến đường Tràng An 
  

THỨ NĂM 

06/02 

Sáng Tỉnh ủy giao ban công tác thường kỳ tháng 02; triển khai nhiệm vụ tháng 3 (Tỉnh ủy)   

Chiều 
Lãnh đạo huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Đoàn 

KTLN Kiểm tra, xử lý việc bán thịt dê không đúng quy định dọc tuyến đường Tràng An 
  

Cả ngày Mời đ/c Phó Bí thư Thường trực, Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân  Đ/c Hưng PCT 
Ban TCD, T/tra, 

TN-MT 

THỨ SÁU 

07/02 

Sáng 
HN làm việc đoàn công tác Bộ GT-VT kiểm tra hiện trường dự án đầu tư xây dựng đường bộ 

cao tốc Bắc  - Nam, công tác đảm bảo ANTT và ATGT trên địa bàn tỉnh (UB tỉnh) 
Đ/c Quang CT  

Chiều Lãnh đạo huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  TT Y tế 

THỨ BẢY 

08/02 
Cả ngày 

Lãnh đạo huyện kiểm tra SX, GPMB, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, công tác phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 
 

P: KT-HT, TN-

MT, NN&PTNT 

Kiểm tra, xử lý việc bán thịt dê không đúng quy định dọc tuyến đường Tràng An.    Đoàn KTLN 
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