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CHƯƠNG TRÌNH 
Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 28/3-01/4/2022 

----- 

Thứ hai, ngày 28/3/2022  

- 8 giờ, Thường trực Huyện ủy họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua 

công tác rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhiệm kỳ 2025 - 2030 

(giao Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung). Mời: các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy cùng dự (thay thơ mời). Điểm: tại phòng họp số 1, Văn 

phòng Huyện ủy. LĐVP: Đ/c Nhanh. 

- 9 giờ, Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện thực 

hiện quy trình rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 

2030. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các 

phòng, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể huyện, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy 

trực thuộc Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn cùng dự (thay thơ mời). Điểm: tại hội trường lớn Huyện ủy. 

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan. 

Thứ ba, ngày 29/3/2022 

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Công an huyện tháng 

3/2022. Điểm: tại Hội trường Công an huyện. LĐVP: Đ/c Nhanh. 

- 7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện 

làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vị Trung nghe báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ công tác quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý 

II/2022. Mời: Thường trực UBND huyện, các đồng chí Thành viên Đoàn Chỉ đạo 

xã; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Công an, Ban CHQS, Tài 

chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội, Chi cục 

thuế khu vực I, Kinh tế - Hạ tầng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; 

Thường trực HĐND, UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cùng 

dự (thay thơ mời). Điểm: tại Hội trường UBND xã Vị Trung. LĐVP: Đ/c Phong, 

NCTH. 

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy làm việc định kỳ với các cơ quan Mặt 

trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện (giao Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị 

nội dung). Mời: tất cả cán bộ, đảng viên các cơ quan Mặt trận và các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các Hội đặc thù huyện (thay thơ mời). Điểm: tại Hội trường nhỏ 

Huyện ủy. LĐVP: Đ/c Nhanh, NCTH. 

Thứ tư, ngày 30/3/2022 



2 

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan. 

- 7 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện 

dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực 

Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Điểm: tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh. 

- 14 giờ, Thường trực Huyện ủy làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp 

việc Huyện ủy (giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy chuẩn bị nội dung 

báo cáo). Mời: Thường trực UBND huyện, tất cả cán bộ các cơ quan tham mưu, 

giúp việc Huyện ủy cùng dự (thay thơ mời). Điểm: tại Hội trường nhỏ Huyện ủy. 

VPHU. 

Thứ năm, ngày 31/3/2022  

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy. 

- 7 giờ 30, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị trực 

tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời: Thủ 

trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Giáo dục - Đào tạo; Chánh văn phòng Huyện ủy, Chánh văn 

phòng HĐND - UBND huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn cùng dự (thay thơ 

mời). Điểm: tại Hội trường nhỏ Huyện ủy. 

Thứ sáu, ngày 01/4/2022 

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện ủy nghe Thường trực UBND huyện báo 

cáo kế hoạch, lộ trình xây dựng nông thôn mới. Điểm: tại phòng họp số 1, Văn 

phòng Huyện ủy. 

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND 

huyện làm việc tại cơ quan. 

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện ủy khảo sát và nghe báo cáo kế hoạch 

xây dựng 02 ấp Văn hóa trên địa bàn xã Vĩnh Trung. Mời: Thường trực UBND; 

Thủ trưởng các phòng: Văn hóa - Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế 

hoạch, Tài nguyên - Môi trường; Thường trực Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Trung 

cùng dự (thay thơ mời). Điểm: tại Hội trường UBND xã Vĩnh Trung. LĐVP: Đ/c 

Nhanh. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, 

- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc HU, 

- Lưu VPHU. 
    Loan-LT2022 

                       T/L BAN THƯỜNG VỤ 
                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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