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-----

Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm của Huyện ủy năm 2019; xét đề 
nghị của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể huyện, Ban 
Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình công tác tháng 5 năm 2019 như sau:

THỨ NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM
Tư 01/5 Ngày Quốc tế Lao động (nghỉ).
Năm 02/5

Sáu 03/5
- Hội nghị Thường trực Huyện ủy phân công nhiệm vụ các cơ quan 
phối hợp tổ chức Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy.

- Phòng họp Huyện ủy

- Phòng họp Huyện ủy
Bảy 04/5 Hội Đông y huyện tổ chức khám bệnh nhân đạo tại xã Đạo Lý.

CN 05/5 Khai mạc Giải bóng đá thanh niên huyện Lý Nhân lần thứ IV, 
năm 2019 - Cup INFOR.

Sân vận động huyện

Hai 06/5

Ba 07/5 Hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức mới cho cán bộ huyện và cơ 
sở năm 2019.

P.302 UBND huyện
và các xã, thị trấn

Tư 08/5 Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ 1 tháng 5 năm 2019. Phòng họp Huyện ủy

Năm 09/5 Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
trước Kỳ họp thứ 7 khóa XIV.

Xã Nhân Chính

Sáu 10/5

- Ngày tiếp công dân.
- Hội thi “Tin học trẻ” cấp huyện năm 2019.
- Lãnh đạo huyện thăm, chúc mừng một số chức sắc Đạo Phật 
nhân Ngày Lễ Phật Đản năm 2019.
- Hội Nông dân huyện sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị; sơ kết 2 năm thực hiện mô hình “cán bộ, hội viên  
nông dân tiết kiệm tặng bò vàng sinh sản cho hộ hội viên nghèo”.
- Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy.

- Trụ sở tiếp dân
- Phòng GD & ĐT

- H.T huyện tầng 2 

- Phòng họp Huyện ủy

Bảy 11/5 Xã Bắc Lý đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. NVH xã Bắc Lý

CN 12/5
- Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 tại Chùa Tam Chúc, 
huyện Kim Bảng (ngày 12/5 - 14/5/2019). 
- Xã Nhân Đạo đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. NVH xã Nhân Đạo

Hai 13/5
Hội nghị Huyện ủy sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị (khóa XII) và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 
số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).

Hội trường huyện



Ba 14/5 Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 
2024 (từ ngày 14/5 - 15/5/2019).

Hội trường huyện

Tư 15/5 Ngày tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Trụ sở tiếp dân

Năm 16/5

Hội nghị Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, 
cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.

Sáu 17/5 Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy. Phòng họp Huyện ủy
Bảy 18/5
CN 19/5 Xã Chính Lý đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. NVH xã Chính Lý
Hai 20/5 Ngày tiếp công dân. Trụ sở tiếp dân
Ba 21/5 Họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã thường kỳ. Tại các xã
Tư 22/5 Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ 2 tháng 5 năm 2019. Phòng họp Huyện ủy
Năm 23/5

Sáu 24/5

-  Hội nghị Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 
- Hội nghị Báo cáo viên tháng 5/2019.
- Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy.

- T.T BDCT huyện
- Phòng họp Huyện ủy 

Bảy 25/5
CN 26/5
Hai 27/5

Ba 28/5 Hội nghị Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban 
Chấp hành Trung ương (khoá XI).

Tư 29/5
Năm 30/5
Sáu 31/5 Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy. Phòng họp Huyện ủy 

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi, Văn phòng Huyện ủy sẽ thông 
báo sau. Các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị lưu ý ngày 29/5/2019 đăng 
ký lịch tháng 6/2019 với Văn phòng Huyện ủy./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí Ủy viên 
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,
- Văn phòng HĐND và UBND huyện,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Đảng ủy xã, thị trấn, đảng ủy trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.



  


