
 LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 50 (TỪ NGÀY 09/12/2019 ĐẾN NGÀY 13/12/2019) 

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 

 

Thứ, ngày, 

tháng, năm 

Sáng 

             

Chiều 

DƯ BÉ BA 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

NGÔ THANH ĐIỀN 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 

NGUYỄN THANH TOẢN 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 

Thứ hai 

09/12/2019 

 

 

SÁNG 
- Chào cờ 

- 08 giờ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Chào cờ 

 

- Chào cờ 

 

CHIỀU 

14 giờ: Dự Lễ khai trương Cổng dịch vụ công 

quốc gia. Tại Hội trường “A” UBND tỉnh 

cà Mau.   (TM 315) 

14 giờ: Họp BCĐ IUU (lần thứ 3 mở rộng) 

để triển khai các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh. Tại Hội trường Sở NNPTNT. 

VP Dư giao NN báo cáo. 

Làm việc tại cơ quan 

 

Thứ ba 

10/12/2019 

 

 

 

SÁNG 

8 giờ: Làm việc với Chủ tịch, Kế toán UBND 

các xã, về việc chi mất cân đối. (TCKH; Kho 

Bạc; Ban KTXH HĐND huyện).  Tại phòng 

họp trực tuyến UBND huyện.  VP: Ngọc 

Nhân – Giao UBND các xã báo cáo nguyên 

nhân chi mất cân đối 

09 giờ 30: Dự lễ khai trương HEAD TÂN 

NGỌC ANH 2, tại Khóm 3, thị trấn U 

Minh. 

08 giờ: Dự tập huấn “Nâng cao hiệu quả 

mô hình quản lý các nhãn hiệu đã được 

bảo hộ đối với đặc sản của địa phương”. 

Tại Hội trường Sở KHCN. Dư bố trí 

thành phần 

CHIỀU 

15 giờ 30: Dự các hoạt động tuần văn hóa – 

du lịch mũi Cà Mau năm 2019. Tại Khu du 

lịch Quốc gia Mũi Cà Mau. 

14 giờ: Làm việc với Phòng Nội vụ; KTHT; 

UBND xã Khánh Hội về tình hình nợ tiền 

thuê mặt bằng chợ Khánh Hội.  

                                             VP:  Đỏ 

15 giờ 30: Họp Hội đòng nâng lương trức 

thời hạn. Tại phòng họp “B” UBND 

huyện.   VP: Bình – Giao Phòng Nội vụ 

chuẩn nội dung và thành phần làm việc 

14 giờ: Làm việc với Tổ chống thất thu 

thuế gắn với thu quỹ phòng chống thiên 

tai.Tại Phòng họp trực tuyến UBND 

huyện. VP: Ngọc Nhân – Chuẩn bị nội 

dung làm việc  

 

Thứ tư 

11/12/2019 

 

 

SÁNG 

07 giờ 30: Làm việc với Đoàn công tác của 

Thủ tướng Chính phủ, tại Hội trường Tỉnh 

ủy. KH 391 

08 giờ: Dự họp tại Sở TNMT về điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện. 

VP Nhân bố trí thành phần. 

09 giờ: Dự diễn đàn kết nối sản xuất – 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực 

và giới thiệu sản phẩm tiềm năng OCOP 

tỉnh Cà Mau. Tại khách sạn Mường 

Thanh Cà Mau. TM 187 

    Lần:3 



CHIỀU Làm việc tại cơ quan 
14 giờ: Làm việc với Đoàn khảo sát HĐND 

tỉnh Cà Mau về hoạt động nhà thiếu nhi 

huyện. Tại Hội trường khối Đoàn thể. 

Dự diễn đàn kết nối sản xuất – tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp chủ lực và giới 

thiệu sản phẩm tiềm năng OCOP tỉnh Cà 

Mau. Tại khách sạn Mường Thanh Cà 

Mau. TM 187 

Thứ năm 

12/12/2019 

 

 

SÁNG 8 giờ: Làm việc 2 gói thầu 

14 giờ: Dự thông qua thiết kế quy hoạch 

khu di tích Võ Văn Kiệt, xã Khánh Hòa. Tại 

phòng họp “A” UBND huyện. 

                                              VP: Trường 

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

CHIỀU Làm việc tại cơ quan 

- Trực tiếp công dân 

- 19 giờ: Dự giao lưu văn nghệ tuần lễ Văn 

hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Tại sân Trung 

tâm Văn hóa – Thể thao thị trấn U Minh. 

                                        VP: Trường  

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

 

 

Thứ sáu 

13/12/2019 

 

 

 

SÁNG 

Dự Hội nghị kiểm điểm thực hiện nghị quyết 

năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

2020 của Huyện ủy. 

Dự Hội nghị kiểm điểm thực hiện nghị 

quyết năm 2019 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2020 của Huyện ủy. 

Dự Hội nghị kiểm điểm thực hiện nghị 

quyết năm 2019 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2020 của Huyện ủy. 

CHIỀU 

Dự Hội nghị kiểm điểm thực hiện nghị quyết 

năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

2020 của Huyện ủy. 

13 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết thí điểm mô 

hình chuyển đổi nghề khai thác hải sản ven 

bờ. Tại Hội trường Sở NNPTNT. Dư bố 

trí thành phần 

Dự Hội nghị kiểm điểm thực hiện nghị 

quyết năm 2019 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2020 của Huyện ủy. 

 


