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7h:00
Hội nghị các tỉnh, thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt năm 2022
(01 ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Sáu
Thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh (xe đ/c Kim)

7h:30 Giao ban Thường trực Huyện ủy
Đ/c Nguyễn Văn Khoa, 
đ/c Đồng Xuân Vân

HT số 2 - Huyện ủy
(xe đ/c Sơn)

8h:30 Làm việc với Hiệp hội Du lịch cộng đồng Việt Nam Đ/c Nguyễn Bá Hà Sở Văn hóa (xe đ/c Thọ)

14h:15
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra các dự án trong Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới

Đ/c Nguyễn Văn Khoa Thực địa (xe đ/c Sơn)

7h:30 Hội nghị sơ kết công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế 6 tháng đầu năm Đ/c Nguyễn Bá Hà HT số 1 - Tầng 5

8h:00
Giám sát chuyên đề về tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính 
sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Đại diện Thường trực 
HĐND huyện

Phòng Giáo dục và Đào 
tạo (xe đ/c Sơn)

14h:00
Sinh hoạt chuyên đề tự soi, tự sửa tại Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
huyện

Đ/c Đồng Xuân Vân HT số 4 - Tầng 1

14h:00 Bồi dưỡng lớp sơ cấp lý luận chính trị Đ/c Nguyễn Bá Hà Trung tâm chính trị huyện

Thứ 2
13/6

Thứ 3
14/6

LỊCH CÔNG TÁC HĐND-UBND HUYỆN TUẦN 25 NĂM 2022
(Từ ngày 13/6 đến 18/6/2022)

14h:00 Bồi dưỡng lớp sơ cấp lý luận chính trị Đ/c Nguyễn Bá Hà Trung tâm chính trị huyện

14h:30
Giám sát chuyên đề về tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính 
sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Đại diện Thường trực 
HĐND huyện

Phòng Nội vụ
(Hội trường số 2 - Tầng 5)

15h:00
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố quyết định thanh tra công tác 
quản lý Nhà nước về Đê điều

Đ/c Nguyễn Văn Sáu HT số 1 - Tầng 5

7h:00 Ngày về cơ sở chỉnh trang, phát triển kinh tế vườn hộ Các phòng, ban, đơn vị Các xã, thị trấn

8h:00 HĐND tỉnh tập huấn kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân (ngày 01)
Thường trực HĐND, 
lãnh đạo UBND huyện

Khách sạn Ngân Hà
(xe đ/c Sơn, đ/c Thọ)

8h:00
Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng 
công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và họp Ban Chỉ đạo tỉnh về 
Dự án

Đ/c Nguyễn Văn Khoa
HT tầng 5 - UBND tỉnh 
(xe đ/c Kim)

14h:30
Họp UBND tỉnh về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn các nội dung 
trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Khoa UBND tỉnh (xe đ/c Kim)

Thứ 4
15/6
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7h:00 Đại hội Hội Người mù huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2022 - 2027 Đ/c Nguyễn Bá Hà HT Trung tâm Văn hóa

8h:00 Dự Lễ Kỷ niệm Ngày Báo chí
Đại diện lãnh đạo 
UBND huyện

UBND tỉnh

8h:00 HĐND tỉnh tập huấn kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân (ngày 02)
Thường trực HĐND 
huyện, lãnh đạo UBND 
huyện

Khách sạn Ngân Hà (xe đ/c 
Sơn, đ/c Thọ)

14h:15
Họp lấy ý kiến hồ sơ thiết kế cơ sở Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ 
cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh

Đ/c Nguyễn Văn Sáu HT tầng 3 - Sở Giao thông

7h:30
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và 
kỷ luật trong Đảng, năm 2022 (ngày 17-18/6)

Thường trực HĐND 
huyện, lãnh đạo UBND 
huyện

HT Trung tâm Văn hóa
(xe đ/c Kim, đ/c Thọ)

Link:

Các xã, thị trấn

Thứ 5
16/6

Thứ 6
17/6

Thứ 7
18/6

Nơi nhận:
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện;

HĐND-UBND HUYỆN

http://isodientu.thachha.gov.vn/LichTuan.aspx

7h:00 Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới Các phòng, ban, đơn vị

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc;
- MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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