
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  

(Từ ngày 23/3 đến ngày 28/3/2020)  
 

Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc 
Lãnh đạo 

huyện 

Cơ quan 

 tham mưu 

THỨ HAI 

23/3 

Sáng 
HN thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Cải tạo nâng cấp nhà máy nước 

Tam Điệp và xây dựng hệ thống đường ống cấp nước đến TP NB” (Sở TN-MT) 
Đ/c Hưng PCT  

Chiều 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (G2-HU)   

HN thẩm định phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi NN thu 

hồi đất thực hiện xây dựng bãi đỗ xe cầu Hội (Sở Tài chính) 
Đ/c Hưng PCT  

THỨ BA 

24/3 

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

dịch Covid 19 
 

P: KT-HT, TN-

MT, NN&PTNT 

Chiều Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Yên nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên Trù bị) LĐ huyện  

THỨ TƯ 

25/3 

Sáng HN giao ban công tác Dân vận Quý I; triển khai nhiệm vụ công tác Quý II (Tỉnh ủy) LĐ huyện  

Chiều 

HN giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác 

tôn giáo Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2020 (Tỉnh ủy) 
LĐ huyện  

HN Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP nước sạch và VSNT tỉnh tổng kết hoạt động 

SXKD năm 2019; triển khai kế hoạch năm 2020 (KS Hoàng Sơn) 
LĐ huyện P.NN&PTNT 

Cả ngày Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Yên nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên Chính thức) LĐ huyện  

THỨ NĂM 

26/3 

Sáng Hội nghị Thẩm định chỉ số CCHC cấp xã năm 2019 (G2-UB) Đ/c Cúc PCT P.Nội vụ 

Chiều    

Cả ngày Mời Thường trực HĐND huyện tiếp công dân  Đ/c Khoa PCT 
Ban TCD, T/tra, 

TN-MT 

THỨ SÁU 

27/3 

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

dịch Covid 19 
 

P: KT-HT, TN-

MT, NN&PTNT 

Chiều HN giao ban Thường trực Huyện ủy (G2 – HU)   

THỨ BẢY 

28/3 
Cả ngày 

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

dịch Covid 19 
 

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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