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Công tác tháng 6 năm 2019

----- 
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 6 năm 2019 
như sau:

THỨ NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM
Bảy 01/6 Ngày Quốc tế Thiếu nhi.
CN 02/6

Hai 03/6

- Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự đảng 
UBND tỉnh báo cáo chủ trương nghiên cứu một số dự án 
đầu tư xây dựng để phục vụ điều chỉnh căn cứ hậu phương 
số 2 của tỉnh.
- Hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo tổ chức các kỳ thi 
2019.
- Hội nghị Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện làm việc 
với xã Đồng Lý về công tác tôn giáo.
- Huyện đoàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên 
tình nguyện hè năm 2019.

- P.207-A Tỉnh ủy

- P. 302 UBND huyện

- Phòng họp Huyện ủy

- THCS Chính Lý

Ba 04/6

- Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri  thôn 2, xã 
Nhân Khang; thôn Trần Xá, xã Nguyên Lý; thôn Chỉ Trụ, 
xã Hợp Lý và  xã Hòa Hậu.
- Họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá 
XVIII.
-  Khai  giảng  lớp Bồi  dưỡng LLCT cho đảng  viên  mới 
khóa I/2019.

- Tại các xã

- T.T BDCT huyện

Tư 05/6

- Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri các xã: Chính Lý, 
Công Lý, Bắc Lý, Chân Lý, Nhân Hưng, Nhân Nghĩa, 
Nhân Thịnh, Tiến Thắng và T.T Vĩnh Trụ.
- Lễ phát động “Tháng cao điểm hành động vì môi trường  
tỉnh Hà Nam” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 
(05/6). 

- Tại xã, thị trấn

- NVH xã Xuân Khê



Năm 06/6

- Hội nghị Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 
của Ban Chấp hành TW (khoá XI) về xây dựng và phát 
triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững đất nước.
- Họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2019.

- H.T UBND tỉnh

- P.302 UBND huyện
Sáu 07/6 Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy. Phòng họp Huyện ủy
Bảy 08/6
CN 09/6

Hai 10/6
- Ngày tiếp công dân. 
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành 
các quy định về bảo vệ môi trường làng nghề tại huyện.

- Trụ sở tiếp dân
- Xã Hòa Hậu

Ba 11/6

-  Hội nghị Tỉnh ủy sơ kết 3 năm công tác phát hiện, bồi 
dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiến tiến và biểu 
dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2016-2019. 
- Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát tại 
xã Nhân Mỹ.

- Tại xã

Tư 12/6 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát tại 
thị trấn Vĩnh Trụ.

Tại thị trấn

Năm 13/6 Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ 1 tháng 6/2019. Phòng họp Huyện ủy

Sáu 14/6
- Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy.
- Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới khóa 
I/2019.

- Phòng họp Huyện ủy
- T.T BDCT huyện

Bảy 15/6

CN 16/6 Bế mạc Giải bóng đá thanh niên huyện Lý Nhân lần thứ IV, 
năm 2019 - Cup Infor. 

Sân vận động huyện

Hai 17/6 Ngày  tiếp  công  dân  của  đồng  chí  Bí  thư  Huyện  ủy, 
Thường trực HĐND huyện.

Trụ sở tiếp dân

Ba 18/6
Tư 19/6

Năm 20/6 Ngày tiếp công dân. Trụ sở tiếp dân

Sáu 21/6

- Họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã thường kỳ.
- Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy.
- Hội nghị Báo cáo viên tháng 6/2019 và Sơ kết công tác 
tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019.

- Tại các xã

- Phòng họp Huyện ủy
- T.T BDCT huyện

Bảy 22/6  
CN 23/6



Hai 24/6

Ba 25/6 Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng thực hiện  
Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh”.

Tư 26/6 Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ 2 tháng 6/2019. Phòng họp Huyện ủy

Năm 27/6

- Hội nghị thủ trưởng các cơ quan khối Nội chính tỉnh quý 
II/2019.
- Hội LHPN huyện phối hợp tổ chức tập huấn cho Tổ hợp 
tác và phụ nữ khởi nghiệp. 

- T.T BDCT huyện

Sáu 28/6 Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy. Phòng họp Huyện ủy
Bảy 29/6
CN 30/6

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 27/6/2019 
đăng ký lịch tháng 7/2019 với Văn phòng Huyện ủy./.

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

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Minh Hải

  


