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-----

Thứ sáu,
ngày 01 

Thường trực Huyện ủy dự họp ở tỉnh về bàn giao đảng viên và tổ
chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Thứ bảy, 
ngày 02

Thường trực Huyện ủy  dự lễ ra quân “Tháng thanh niên” 2019
tại xã Thuận Minh.

Thứ hai, 
ngày 04

Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng Toà
án nhân dân tỉnh về công tác cán bộ và cơ sở vật chất Toà án
nhân dân huyện.

Thứ ba, 
ngày 05 

- Hội ý Thường trực Huyện ủy.

- Thường trực Huyện ủy làm việc với Thường trực UBKT Huyện
uỷ nghe báo cáo và cho ý kiến về một số tình hình liên quan đến
công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, 
ngày 06

- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện uỷ  dự Hội nghị ở
huyện về tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển
khai nhiệm vụ năm 2019.

- Đồng chí  Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
cùng Đoàn công tác của tỉnh thăm tổ chức Đoàn, đoàn viên và
tham quan một số mô hình thanh niên khởi nghiệp tại xã Hồng
Sơn.

Thứ năm, 
ngày 07 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Thứ sáu,
ngày 08

Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ
trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo 94 huyện với Mặt
trận, đoàn thể huyện về thành lập các nhóm công khai ở các đơn
vị này. 

Thứ bảy,
ngày 09

Thường trực Huyện ủy dự hội nghị thông tin thời sự quý I/2019
cho cán bộ chủ chốt tỉnh.
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Thứ hai,
ngày 11 Thường trực Huyện ủy kiểm tra một số tình hình ở cơ sở. 

Thứ ba,
 ngày 12

Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  dự
họp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về lấy phiếu tín
nhiệm các chức danh chủ chốt mặt trận huyện.

Thứ tư,
ngày 13 Hội ý Thường trực Huyện ủy. 

Thứ năm,
ngày 14

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện quý I/2019.

Chiều: Thường trực Huyện ủy  dự Hội nghị ở huyện về tổng kết
công tác giáo dục quốc phòng-an ninh năm 2018 và triển
khai nhiệm vụ năm 2019.

Thứ sáu,
ngày 15

Sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với Thường trực Mặt trận
huyện để nghe báo cáo và cho ý kiến về nội dung, nhân sự
Đại hội Mặt trận huyện, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự cuộc làm việc của huyện với các
ngành tỉnh về công tác thủy lợi trên địa bàn huyện. 

Thứ hai, 
ngày 18

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
chủ trì giao ban khối Dân vận quý I/2019. 

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện
ủy  chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể huyện tháng
3/2019.

Thứ ba,
ngày 19

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến về triển khai
công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao
tốc Bắc-Nam (đoạn qua địa bàn tỉnh).

Chiều: - Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện uỷ dự Hội nghị
ở huyện về tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân
nhập ngũ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

        - Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
chủ  trì  họp  giao  ban  Thường  trực  HĐND  huyện  tháng
3/2019. 

Thứ tư, năm, sáu
ngày 20, 21, 22 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
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Thứ bảy,
 ngày 23

Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  dự
chương trình  “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi huyện Hàm Thuận
Bắc” tại xã Hàm Chính.

Thứ hai,
ngày 25

Sáng:  Thường trực  Huyện  ủy  chủ trì  giao  ban khối  Đảng quý
I/2019.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ và Công đoàn khối
cơ quan Huyện ủy tháng 3/2019. 

Thứ ba, 
ngày 26

Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chiều:  -  Đồng chí  Hồng Thanh Nam-Bí  thư Huyện ủy  dự họp
Đảng ủy Quân sự huyện tháng 3/2019.

         - Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện
ủy  chủ  trì  họp  Ban  chỉ  đạo  quy  chế  dân  chủ  huyện  quý
I/2019.

Thứ tư,
ngày 27

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
dự Hội  nghị  giao  ban  giữa  Thường trực  HĐND tỉnh  với
Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố quý I/2019.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị ở tỉnh về sơ kết 5 năm
thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai
tài sản, thu nhập.

Thứ năm,
ngày 28

Thường trực Huyện ủy  chủ trì  Hội nghị tổng kết  công tác xây
dựng Đảng và công tác vận động quần chúng năm 2018, triển khai
nhiệm vụ năm 2019.

Thứ sáu, 
ngày 29

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực
tháng 3/2019.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện
ủy chủ trì  họp Ban Chỉ  đạo cải  cách  tư  pháp huyện quý
I/2019.

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-Cán bộ UBKT Tỉnh ủy,
- TT HĐND, UBND huyện,                           
- Các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể,                                       
   hội quần chúng huyện,              
- Các cấp ủy cơ sở,         Trương Tôn Toại
- Các đ/c Huyện ủy viên,                  
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. Dương-100
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