
 

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ CẨM MỸ 

TỪ NGÀY 04/5/2022 - 08/5/2022 
 

 
 

Thứ, 

ngày 
Nội dung công việc 

Lãnh đạo chủ 

trì/tham dự 

Đơn vị 

chuẩn bị 
Địa điểm 

Thứ 4 

ngày 04 

Sáng - 07h15’: Giao ban tuần UBND CT UBND Văn phòng P.H gác 2 

Chiều: Làm việc với các hộ cấp đất ở đợt 1 năm 

2022; các hộ giao đất trái thẩm quyền. 
CT UBND Địa chính P.H gác 2 

Thứ 5 

ngày 05 

Tiêm vắc xin phòng covid19 đợt 27 và trẻ em 

dưới 12 tuổi đợt 29 (từ ngày 5/5 - 6/5/2022) 
BCĐ xã Trạm y tế Trạm y tế 

Sáng - 07h30’: Huyện khai mạc liên hoan dân 

ca, ví giặm toàn huyện năm 2022. 
LĐ UBND 

GM UBND 

huyện 

Trung tâm VH 

Hà Huy Tập 

Chiều: Huyện tổ chức hội nghị đánh giá, rút 

kinh nghiệm công tác phá bờ thửa tập trung, 

tích tụ ruộng đất và triển khai Đề án sx Hè Thu 

PCT UBND 
GM UBND 

huyện 
HT. Liên cơ 

Chiều - 14h00’: Tổ chức lấy ý kiến thống nhất 

phương án hồ sơ đề nghị cấp CGNQSD đất cho 

hộ ông Lê Văn Hợi - thôn Quốc Tuấn. 

Chiều -15h30’: hội ý Hội đồng tư vấn đất đai xã 

CT UBND Địa chính P.H gác 2 

Thứ 6 

ngày 06 

Sáng: Huyện tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực 

hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 

của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao 

chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện 

quy chế dân chủ cơ sở”. 

CT UBND 
GM  

Huyện ủy 
HT. Liên cơ 

- Sáng: Tiếp tục thu thuế chủ xây dựng nhà ở tư 

nhân trên địa bàn 

- 09h30’: Làm việc với các hộ cho thuê đất trái 

thẩm quyền để thanh lý hợp đồng. 

PCT UBND 

Thuế, 

Địa chính, 

TCNS 

Các hộ GĐ 

 

P.H gác 2 

Chiều - 14h00’: Họp hội đồng xét các đối tượng 

khuyết tật đợt 1 năm 2022. 
CT UBND CSXH HT.VH xã 

Thứ 7 

ngày 07 

- Kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên (7/5) - - - 

- Triển khai các hoạt động nông thôn mới - - Các thôn 

Chủ nhật 

ngày 08 

    

    

Phần chữ in nghiêng là lịch trọng tâm tuần của Huyện; Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ và các đoàn thể  

(để biết, tham gia, phối hợp) 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện Cẩm Xuyên; 

- ĐU, HĐND, UBMTTQ xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể xã; 

- Các cơ quan, đơn vị, thôn; 

- Lưu: VT. 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

 

 


		ubxacammy.cx@hatinh.gov.vn
	2022-05-04T17:15:20+0700




