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Thứ năm, 
ngày 02

Thường trực Huyện ủy tiếp dân.

Sáng:- Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh (trực
tuyến).

       - Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban
các Thường trực tháng 12/2019.

Chiều: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí  thư Huyện ủy  dự Hội  nghị
Đảng ủy Quân sự huyện phiên cuối năm 2019.

Thứ sáu, 
ngày 03

Sáng: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực
tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Chiều:- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy  dự Hội nghị
tổng kết ngành thuế tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm
2020.

        - Thường trực Huyện ủy dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình
năm 2019 tại Tổ đảng Văn phòng Huyện ủy.

Thứ hai,

ngày 06

Sáng:  Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 35. 

Thứ ba,

ngày 07

Sáng:  Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên
ở huyện năm 2019.

Chiều: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng
kết nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2019.

Thứ tư,
ngày 08

Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (mở rộng đến thành viên Tiểu
ban Văn kiện và Tổ giúp việc) để cho ý kiến hoàn thiện dự thảo
lần I-Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Chiều: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy bàn công tác tổ chức, xây dựng
Đảng.
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Thứ năm, 
ngày 09

Cả ngày: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị ở
tỉnh về tổng kết công tác Công an tỉnh năm 2019 và triển khai
nhiệm vụ năm 2020.

Cả ngày: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện  tiếp xúc cử tri  02 xã Thuận Minh và
Hàm Phú.

Thứ sáu,
ngày 10

Sáng:  Thường  trực  Huyện  ủy  dự Hội  nghị  ở  huyện  về  triển  khai
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; tổng kết phong
trào thi đua năm 2019 và triển khai kế hoạch, phát động phong
trào thi đua năm 2020.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ cơ quan Huyện ủy kiểm
điểm tự phê bình và phê bình năm 2019.

Từ thứ bảy,

ngày 11 
đến thứ tư, 

ngày 22

Thường trực Huyện ủy thăm và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
đối với một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

Thứ hai,

ngày 13

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể huyện kiểm điểm tự
phê bình và phê bình năm 2019.    

Thứ ba,
ngày 14

Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chiều: Hội nghị lần thứ 34-Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI).

Thứ tư

ngày 15

Bí thư Huyện ủy tiếp dân.

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Đảng bộ khối Đảng, đoàn
thể huyện tổng kết năm 2019.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan
Huyện ủy năm 2020.

Thứ năm, sáu,

ngày 16, 17

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm tự phê bình và phê
bình năm 2019.

Thứ bảy, 
ngày 18

- Thường trực Huyện ủy viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

- Thường trực Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) tại Tỉnh.
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Thứ hai,
ngày 20

- Thường trực Huyện ủy viếng Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện.

- Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).

Thứ ba,
ngày 21

- Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ và Công đoàn khối Huyện ủy
tháng 01/2020. 

- Thường trực Huyện ủy gặp mặt cán bộ, công chức cơ quan Huyện
ủy cuối năm Kỷ Hợi 2019.

Thứ tư,
ngày 22

Tối: Thường trực Huyện ủy  dự Chương trình Liên hoan Câu lạc bộ
đội,  nhóm và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó
khăn, do Huyện đoàn tổ chức.

Từ thứ năm,

ngày 23
đến thứ tư,

ngày 29 

Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thứ sáu,

ngày 24 Tối: Thường trực Huyện ủy dự Lễ hội giao thừa 2020 tại huyện.

Thứ năm,
ngày 30

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự họp trực tuyến với tỉnh về tình hình
Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chiều: Thường trực Huyện ủy  họp mặt cán bộ, công chức cơ quan
Huyện ủy đầu năm Canh Tý 2020.

Thứ sáu,
ngày 31

Sáng:  Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy  dự họp Đảng
ủy Quân sự huyện tháng 01/2020.

Chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực và
nghe  các  ngành  chức  năng  của  huyện  báo  cáo  công  tác  nội
chính, kiểm soát ma túy, ngăn chặn hoạt động cho vay lãi nặng,
tín dụng đen và phòng, chống tham nhũng tháng 01/2020.

Nơi nhận:                                                          T/L BAN THƯỜNG VỤ   
- Đ/c Nguyễn Thanh Nam-UVTV Tỉnh ủy,                        CHÁNH VĂN PHÒNG
 Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ,
- Đ/c Phạm Thiên Quý- Ủy viên UBKT Tỉnh ủy,
- TT HĐND, UBND huyện,                           
- Các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể,                                           
   hội quần chúng huyện,            
- Các cấp ủy cơ sở,
- Các đ/c Huyện ủy viên,                  Trương Tôn Toại
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. Trường-100
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