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LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN 

(Tuần 2 tháng 10 năm 2020) 
THỜI 

GIAN 
SÁNG CHIỀU ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG 

THÀNH PHẦN 

THAM DỰ 
LÁI XE GHI CHÚ 

THỨ 2, NGÀY 05/10/2020 

05/10/2020 

(thứ 2) 

09h00  Huyện ủy Họp giao ban Thường trực HU 
Mr Hiệp 

Mr Ẩn 
  

08h00  
Phòng họp số 

2 

Sở Nội vụ kiểm tra công tác quản 

lý, sử dụng số lượng người làm việc 

tại các đơn vị sự nghiệp trên địa 

bàn huyện 

Mr Cự 

TP Nội vụ 

TP GD&ĐT 

 

Phòng nội vụ 

chuẩn bị và photo 

báo cáo, HSTL và 

tham mưu mời 

các thành phần có 

liên quan của 

huyện tham dự 

09h00  
Phòng họp số 

2 

Sở Nội vụ kiểm kiểm tra công tác 

văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, 

đơn vị thuộc UBND huyện Tuy 

Mr Cự  

 

Phòng nội vụ 

tham mưu mời 

các thành phần có 

liên quan tham dự 

THỨ 3, NGÀY 06/10/2020 

06/10/2020 

(thứ 3) 

08h00  
Phòng họp số 

2 

Sở KH&ĐT kiểm tra các chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2020 

trên địa bàn huyện  

Mr Cự 

 
 

Phòng TCKH 

chuẩn bị báo cáo 

và tham mưu mời 

các thành phần có 

liên quan tham dự 

CẢ NGÀY Xã Đăk Ngo 
Kiểm tra công trình xây dựng tại 

các trường học  

Mr Ẩn 

 
Nguyên  HOÃN 

 13h30 Sở TN&MT 

 Hội thảo rút kinh nghiệm việc thực 

hiện quy chế phối hợp giữa ngành 

Tài nguyên và Môi trường; Tòa án 

nhân dân và Thi hành án dân sự 

Ủy quyền LĐ phòng 

TNMT 
 Sở TN&MT mời 

08h00  Phòng họp số Đoàn kiểm tra (Công an tỉnh) kiểm Mr Hiệp  VP chuẩn bị báo 



1 tra công tác bảo vệ BMNN cáo 

THỨ 4, NGÀY 07/10/2020 

07/10/2020 

(thứ 4) 

08h00  UBND tỉnh 

Hội nghị đánh giá tình hình thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 

9, 9 tháng đầu năm 

Mr Ẩn  UBND tỉnh mời 

08h00  
Phòng họp số 

2 

Họp thống nhất đề xuất dự án khởi 

công mới nguồn NSNN giai đoạn 

2021-2025 

Mr Hiệp 

Mr Cự 

 

 
Ban 

QLDA&PTQĐ 

tham mưu 

08h30  
Sở Công 

thương 

Họp xem xét, lựa chọn các chợ (thuộc 

Danh mục chợ do UBND các huyện, thành 

phố đề xuất) tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí đầu 

tư xây dựng theo Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  

LĐ phòng KTHT  
Sở Công thương 

mời 

THỨ 5, NGÀY 08/10/2020 

08/10/2020 

(thứ 5) 

08h00  UBND tỉnh 
Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị 

NHCSXH tỉnh Đắk Nông định kỳ 

quý IV năm 2020 

Mr Hiệp   

08h00  
Phòng họp số 

2 
Họp giao nhiệm vụ giải quyết dứt điểm 

đơn của ông Nguyễn Hồng Phú 

Mr Ẩn 

 
 

Thanh tra huyện 

tham mưu 

08h30  
Phòng họp số 

1 

BQL DA ĐTXD CTNN&PTNN 

đăng ký làm việc với UBND huyện 

công tác đền bù, GPMB 

Mr Cự   

08h00  
Bộ CHQS 

tỉnh 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập 

huấn Luật Dân quân tự vệ và Lực 

lượng dự bị động viên 

UQ LĐ Ban CHQS 

huyện 
 UBND tỉnh mời 

 14h00 
Phòng họp số 

1 

Họp thành viên UBND huyện đánh 

giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh tháng 9, 9 tháng 

đầu năm và công tác cán bộ 

 

CT, các PCT 

Ủy viên UBND huyện 
 

Phòng Nội vụ tham 

mưu 

 14h00 UBND tỉnh 

Làm việc với Đoàn công tác của 

Tổng cục Thủy lợi thực hiện 

Chương trình Mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả 

Chủ tịch UQ Mr Cự  UBND tỉnh mời 



THỨ 6, NGÀY 09/10/2020 

09/10/2020 

(thứ 6) 

08h00  Huyện ủy Họp Ban Thường vụ Huyện ủy 
Mr Hiệp 

Mr Ẩn 
  

08h00  
Sở 

VHTT&DL 

Khai mạc triển lãm tranh cổ động 

tuyên truyền về công tác xây dựng 

Đảng và Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII 

LĐ phòng VHTT 

LĐ Trung tâm 

VHTT&TT 

 
Bộ VHTT&DL 

mời 

08h00  
Trung tâm 

Hội nghị tỉnh 
Gặp mặt nhân ngày Doanh nhân 

Việt Nam 
Mr Cự   

 Ghi chú: Nếu có phát sinh hoặc thay đổi lịch, Văn phòng sẽ thông  báo sau. 


