
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN 
TỪ NGÀY 28/3 -> 03/4/2022 

(Lưu ý: Phần chữ nghiêng là chương trình công tác của tỉnh) 

 
Thứ 

ngày 
Nội dung công việc 

Lãnh đạo chủ 

trì/tham dự 

Đơn vị 

chuẩn bị 

Cơ quan 

chủ trì 
Địa điểm 

Thứ 2 

ngày 28 

Sáng: - 08h, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ 

chức các hội nghị thực hiện quy trình xây dựng quy 

hoạch cán bộ huyện thuộc diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030 

Đ/c CT và 

các PCT UB 
Các ban 

Huyện ủy 

GM 233 
H.T. Liên cơ 

     

Chiều: - 14h, dự Hội nghị trực tuyến để trao đổi 

các khó khăn, vướng mắc trong quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng, hợp đồng xây dựng đối với các dự án 

sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu 

tư công và các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc 

Đ/c CT UB 
Sở 

X/dựng 

UB tỉnh 

GM 145 
VP. UB tỉnh 

- 14h, Dự Hội nghị Cơ quan BHXH huyện Đ/c Thắng PCT BHXH BHXH H.T. BHXH CX 

- 14h, Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, 

PCCCR năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 
Đ/c Hà PCT Hạt K/lâm 

UB huyện 

GM 103 
P.H. gác 3 UB 

     

Thứ 3 

ngày 29 

Sáng: - Tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung Quy 

chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; dự 

thảo Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải 

cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động của chính quyền các cấp 

Lãnh đạo UB Các ban Tỉnh ủy VP. Tỉnh ủy 

- 08h, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị 

thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ 

huyện thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

nhiệm kỳ 2025 - 2030; nghe và cho ý kiến chủ 

trương lập quy hoạch chi tiết khu hạ tầng dân cư và 

thương mại tại thị trấn Cẩm Xuyên và một số nội 

dung quan trọng khác 

Đ/c CT và 

các PCT UB 
Các ban 

Huyện ủy 

GM 234 
H.T. gác 3 H/U 

- 08h30', dự họp thẩm định phương án giá trị “tiền 

sử dung đất, tiền thuê đất dự kiến” dự án Khu dân 

cư đô thị tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cẩm 

Đ/c Anh PCT 
Sở 

T/chính 

Sở T/chính 

GM 58 
Sở T/chính 

- 08h, Sở Xây dựng khảo sát, lập quy hoạch tái định 

cư dự án đường bộ cao tốc qua địa bàn 
Đ/c Anh PCT 

Sở 

X/dựng 

Sở X/dựng 

GM 21 
Cơ sở 

     

Chiều: - 14h, Họp để thực hiện quy hoạch bổ sung 

công chức lãnh đạo, quản lý phòng chuyên môn và 

viên chức quản lý đơn vị sự nghiệp công lập 

Đ/c CT và 

các PCT UB 
Phòng ban 

UB huyện 

GM 102 

TB 715 

P.H. gác 3 UB 

- 13h45', dự Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng, 

áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001:2015 cho các đơn vị thuộc diện triển khai 

xây dựng mở rộng, xây dựng mới năm 2022 

P. KT-HT 

(đại diện) 

Chi Cục 

TCĐL Chất 

lượng tỉnh 

GM 82 

UB huyện 

GM 104 

H.T. Chi Cục 

TCĐL Chất 

lượng tỉnh 

     

Thứ 4 

ngày 30 

Sáng: - Tỉnh tổ chức Họp BCĐ thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn 

minh, giảm nghèo bền vững và OCOP 

Đ/c CT và 

Đ/c Hà PCT 
VP NTM Tỉnh ủy VP. Tỉnh ủy 

- 09h, Tổ chức Shin shan trao học bổng cho học 

sinh vượt khó 
Đ/c Thắng PCT P. LĐ UB huyện H.T. Liên cơ 
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Thứ 

ngày 
Nội dung công việc 

Lãnh đạo chủ 

trì/tham dự 

Đơn vị 

chuẩn bị 

Cơ quan 

chủ trì 
Địa điểm 

- Họp thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng 

xã giai đoạn 2021-2030 (xã còn lại) 
Đ/c Anh PCT P. KT-HT UB huyện P.H. gác 3 UB 

- 07h50', dự Hội thảo tập huấn, phổ biến các quy 

định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường và 

các văn bản quy định thi hành (01 ngày) 

Đ/c Hà PCT Sở TN-MT 
Sở TN-MT 

GM 112 
Sở TN-MT 

- 08h, kiểm tra, làm việc giải quyết đơn kiến nghị 

của một số hộ dân Thôn 10, xã Cẩm Quang phản 

ánh đường dây 22kV đi qua đất ở, đất vườn của các 

hộ gia đình gây mất an toàn 

P. KT-HT 

(đại diện) 
P. KT-HT 

UB huyện 

GM 107 
Xã C-Quang 

     

Chiều: - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2022 

Đ/c CT và 

các PCT UB 
Các ban Huyện ủy H.T. gác 3 H/U 

     

Thứ 5 

ngày 31 

Sáng: - Họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

họp phiên thường kỳ tháng 3/2022  

Đ/c CT và 

các PCT UB 
Các ban  TT. HĐ P.H. gác 3 UB 

- Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 

83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện 
Đ/c Hà PCT P. TN-MT UB huyện H.T. Liên cơ 

     

Chiều: - Họp UBND tỉnh nghe tình hình kinh tế - xã 

hội Quý I năm 2022 
Đ/c CT UB 

Sở 

KH-ĐT 
UB tỉnh VP. UB tỉnh 

- Dự Họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 

03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa 

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng 

Đ/c Thắng PCT BCHQS BCHQS 
H.T 

Ban CHQS 

- Họp thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng 

xã giai đoạn 2021-2030 (xã còn lại) 
Đ/c Anh PCT P. KT-HT UB huyện P.H. gác 3 UB 

     

Thứ 6 

ngày 01 

Sáng: - 07h30', Lễ Chào cờ đầu tháng 
Đ/c CT và 

các PCT UB 
CB CNVC CQUB huyện H.T. Liên cơ 

     

Chiều: - Họp UBND huyện đánh giá tình hình kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I năm 2022 

Đ/c CT và 

các PCT UB 
Phòng ban UB huyện P.H. gác 3 UB 

     

Thứ 7 

ngày 02 

- Kiểm tra chỉ đạo cơ sở Lãnh đạo UB Các phòng UB huyện Cơ sở 

     

C-Nhật 

ngày 03 

     

     

 

Nơi nhận: 

- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện; 

- Chánh Văn phòng Huyện uỷ;  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Công an, Ban CHQS, Trung đoàn 841, Đồn BP Thiên Cầm,  

  Hạt Kiểm lâm, Bệnh viện Đa khoa, Điện lực Cẩm Xuyên, 

  BHXH, Chi cục thuế, Ngân hàng CSXH; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 

- Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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