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                         *             Kiên Hải, ngày 03 tháng 9 năm 2019                                     

              Số 888-TB/HU 

 

THÔNG BÁO 
lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy 

(từ ngày 03 đến 15-9-2019)                                                          

-------- 

* Ngày 03-9-2019 (thứ ba)  

- Đ/c Ong Văn Ngay, dự họp Đảng ủy Quân sự (buổi sáng). 

- Thường trực Huyện ủy, họp chi bộ thường lệ tháng 9-2019 (buổi chiều).  

* Ngày 04-9-2019 (thứ tư) 

- Thường trực Huyện ủy, đi dự khai giảng năm học mới 2019-2020 tại các 

điểm trường trong huyện. 

* Ngày 06-9-2019 (thứ sáu) 

- Đ/c Ong Văn Ngay, dự họp mặt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và giao lưu các điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Tỉnh ủy. 

* Ngày 12-9-2019 (thứ năm) 

- Thường trực Huyện ủy, làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về việc 

lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 

khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ. 

* Ngày 13-9-2019 (thứ sáu) 

- Thường trực Huyện ủy, hội ý trao đổi công việc với Thường trực HĐND-

UBND huyện (buổi sáng). 

* Các ngày còn lại Thường trực Huyện ủy xử lý công việc tại cơ quan. 

 

 

Nơi nhận:                                                             T/L BAN THƯỜNG VỤ 

- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                        PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Đ/c Đỗ Thanh Bình (UBND tỉnh),  

- Đ/c Đặng Văn Thống (BĐBP tỉnh),  

- Các đ/c Huyện ủy viên,    

- Các chi, đảng bộ trực thuộc,                                                                

- Lưu VP.   

 

 Đinh Ngọc Duy 
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