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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 10 năm 2019 
như sau:

THỨ NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM

Ba 01/10

-  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri 
trước Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV tại xã Nguyên Lý.
- Lãnh đạo UBND huyện đối thoại với hộ ông Đặng Văn 
Mạnh, xã Nhân Thịnh.

- NVH xã Nguyên Lý

- Trụ sở tiếp dân

Tư 02/10
- Hội nghị UBND huyện sơ kết công tác 9 tháng đầu 
năm 2019. 
- Họp Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. 

- P.302 UBND huyện

- P.302 UBND huyện

Năm 03/10 Họp Tổ công tác giải  quyết  đơn thư phục vụ Đại  hội 
Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

Phòng họp Huyện ủy

Sáu 04/10

- Hội nghị Tỉnh ủy thông tin chuyên đề dành cho cán bộ 
chủ chốt của tỉnh đợt 2/2019. 
- Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy.
- Hội nghị tập huấn công tác tư pháp và hoà giải cơ sở 
năm 2019.

- UBND T.P Phủ Lý

- Phòng họp Huyện ủy
- NVH xã Đồng Lý 

Bảy 05/10
CN 06/10
Hai 07/10

Ba 08/10
Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 
lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019 tại tỉnh.

Tư 09/10
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công 
tác giáo dục lý luận chính trị quý III/2019.

Phòng họp Huyện ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ 1 tháng 10/2019. Phòng họp Huyện ủy
Năm 10/10 - Ngày tiếp công dân. - Trụ sở tiếp dân



- Hội nghị Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn triển 
khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa.

- Hội trường huyện

Sáu 11/10
Hội nghị cập nhật kiến thức mới năm 2019 dành cho 
lãnh đạo phòng, ban của huyện 

Hội trường Trường 
Chính trị tỉnh

Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy. Phòng họp Huyện ủy
Bảy 12/10
CN 13/10
Hai 14/10

Ba 15/10

- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, đánh 
giá kết quả công tác Quý III/2019; Quán triệt, triển khai 
Nghị quyết số 50, 51 của Bộ Chính trị khóa XII; đ/c Bí 
thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung 
ương 11 và công tác cán bộ.
- Ngày tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy.
- Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 
tại đảng ủy các xã: Chân Lý, Đức Lý, Nhân Đạo, Nhân 
Mỹ, Phú Phúc, Nhân Thịnh (từ ngày 15/10-17/10/2019).

- Trụ sở tiếp dân

Tư 16/10 Các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt, 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ.

Năm 17/10
Sáu 18/10 Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy. Phòng họp Huyện ủy
Bảy 19/10
CN 20/10
Hai 21/10 - Ngày tiếp công dân.

-  Họp  Ban  Chỉ  đạo  xây  dựng  nông  thôn  mới  các  xã 
thường kỳ.

- Trụ sở tiếp dân
- Tại các xã

Ba 22/10
Tư 23/10
Năm 24/10 Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ 2 tháng 10/2019. Phòng họp Huyện ủy

Sáu 25/10 - Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy.
- Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2019.

- Phòng họp Huyện ủy
- T.T BDCT huyện

Bảy 26/10
CN 27/10
Hai 28/10
Ba 29/10



Tư 30/10 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 360/QĐ-SNV, ngày 
23/9/2019 của Sở Nội vụ làm việc tại huyện. 

Năm 31/10

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 29/10/2019 
đăng ký lịch tháng 11/2019 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.

  


