LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC
HĐND - UBND HUYỆN CẦN GIỜ
(Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020)
---NGÀY

SÁNG

CHIỀU

- 07 giờ 30: Chào cờ đầu tuần, kể chuyện về
tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ
Chí Minh: Chi bộ Thanh tra huyện (chuẩn bị
tuần sau: Chi bộ Phòng Tài chính - Kế
hoạch); Văn phòng HĐND và UBND thông
tin tình hình hoạt động của Thường trực
HĐND, UBND huyện trong tuần qua.

Thứ hai
10/02

- 14 giờ 00: Đ/c Dũng họp Thường trực
Huyện ủy; 15 giờ 00: họp Tiểu ban nhân sự
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ
2020-2025; địa điểm: Phòng họp Huyện ủy
(số 2). 15 giờ 30: nghe báo cáo nội dung một
vụ việc và báo cáo việc thực hiện Công văn
số 1377/UBND-NCPC ngày 30/12/2019 của
UBND thành phố; thành phần: Thanh tra
- 07 giờ 30: Đ/c Xuân tiếp công dân định kỳ
huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài
(cả ngày).
nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân
- 08 giờ 00: Họp Thường trực UBND huyện, UBND xã Bình Khánh; địa điểm:
huyện; mời dự: Lãnh đạo Văn phòng HĐND Phòng họp số 2.
và UBND huyện; địa điểm: Phòng họp số 2.
- 14 giờ 00: Đ/c Cẩm duyệt chương trình
- 08 giờ 30: Thường trực UBND huyện công tác năm 2020 của Phòng Văn hóa và
nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Thể dục thể thao, Đài Truyền thanh huyện;
của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn thành phần: Văn phòng HĐND và UBND
huyện (mời dự: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng
huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn Nội vụ; 15 giờ 30: họp Thường trực Hội đồng
phòng HĐND và UBND huyện); 09 giờ 00: Thi đua - Khen thưởng huyện; thành phần:
nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo Theo thư mời; địa điểm: Phòng họp số 3.
kết quả thực hiện kết luận thanh tra việc
quản lý và sử dụng đất rừng phòng hộ - 14 giờ 00: Đ/c Triển họp giải quyết những
(mời dự: Thanh tra huyện, Phòng Tài tồn tại trong công tác quyết toán kinh phí kiến
nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Rừng thiết thị chính, duy tu giao thông và dự toán
kinh phí thực hiện năm 2020; thành phần:
phòng hộ Cần Giờ); 10 giờ 00: nghe Phòng
Quản lý đô thị báo cáo phương án đề xuất Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế
sử dụng bến Tắc Xuất phục vụ tuyến phà hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban
biển Cần Giờ - Vũng Tàu (mời dự: Phòng Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện;
Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính 15 giờ 30: duyệt chương trình công tác năm
- Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Công an huyện, 2020 của Ban Bồi thường Giải phóng mặt
bằng huyện; thành phần: Văn phòng HĐND
Hải đội 2, UBND thị trấn Cần Thạnh, Đồn
Biên phòng Cần Thạnh); địa điểm: Phòng và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch,
Phòng Nội vụ; địa điểm: Phòng họp số 1.
họp số 2.
- 09 giờ 00: Đ/c Điệp họp Tổ 1374 của
Huyện ủy về nội dung bài báo phản ánh 01
chiến sĩ công an cho vay và rà soát một số vụ
việc; địa điểm: Phòng họp Huyện ủy (số 2).

Thứ ba
11/02

- 08 giờ 00: Đ/c Nho họp giao ban giữa
Thường trực HĐND thành phố với Thường
trực HĐND quận, huyện; địa điểm: Trụ sở
HĐND thành phố.

- 14 giờ 00: Thường trực HĐND huyện họp
Thường trực HĐND huyện định kỳ tháng 01
năm 2020; thành phần: Theo thư mời; địa
điểm: Phòng họp số 1.

Thứ tư
12/02

Thứ năm
13/02

- 08 giờ 00: Đ/c Cẩm họp Tiểu ban tổ chức
phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII
nhiệm kỳ 2020-2025; địa điểm: Phòng họp
Huyện ủy (số 1). 09 giờ 30: họp Ban Chấp
hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền; địa
điểm: Phòng họp số 3.
- 08 giờ 00: Đ/c Triển duyệt chương trình
công tác năm 2020 của Phòng Tài nguyên và
Môi trường; 09 giờ 30: duyệt chương trình
công tác năm 2020 của Công ty TNHH MTV
Dịch vụ công ích huyện; thành phần: Văn
phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài
chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ; địa điểm:
Phòng họp số 2.

- 14 giờ 00: Thường trực UBND huyện,
Đ/c Nho, Đ/c Điệp họp nhóm biên soạn Báo
cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 về
lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc
phòng, xây dựng chính quyền, phòng chống
tham nhũng, lãng phí; thành phần: Theo thư
mời; địa điểm: Hội trường B.
- 16 giờ 00: Đ/c Nho, Đ/c Điệp họp Chi bộ
Cơ quan Hội đồng nhân dân huyện; địa điểm:
Phòng họp số 1.

- 06 giờ 30: Đ/c Dũng, Đ/c Nho, Đ/c Cẩm dự
Lễ giao nhận quân năm 2020; địa điểm: Ban
Chỉ huy Quân sự huyện.
- 08 giờ 00: Đ/c Dũng duyệt chương trình
công tác năm 2020 của Phòng Kinh tế;
09 giờ 00: duyệt chương trình công tác năm
2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch; thành
phần: Văn phòng HĐND và UBND huyện,
Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ;
địa điểm: Phòng họp số 2.
- 08 giờ 00: Đ/c Cẩm duyệt chương trình
công tác năm 2020 của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện;
10 giờ 00: duyệt chương trình công tác năm
2020 của Văn phòng HĐND và UBND
huyện; thành phần: Văn phòng HĐND và
UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch,
Phòng Nội vụ; địa điểm: Phòng họp số 3.

- 14 giờ 00: Đ/c Dũng dự buổi ký kết chương
trình phối hợp công tác kiểm tra, thanh tra,
giám sát năm 2020 giữa Ủy ban Kiểm tra
Huyện ủy với Thanh tra huyện; địa điểm:
Phòng họp Huyện ủy (số 2).
- 14 giờ 00: Đ/c Cẩm duyệt chương trình
công tác năm 2020 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo; 15 giờ 00: duyệt chương trình công
tác năm 2020 của Phòng Y tế; thành phần:
Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng
Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ; địa
điểm: Phòng họp số 3.
- 14 giờ 00: Đ/c Triển duyệt chương trình
công tác năm 2020 của UBND các xã Long
Hòa, Lý Nhơn; thành phần: Theo thư mời;
địa điểm: Hội trường B.

- 08 giờ 00: Đ/c Cẩm dự Hội nghị tổng kết
công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
năm 2019 và triển khai chương trình công tác
năm 2020; địa điểm: Hội trường Khối vận
huyện.
- 09 giờ 00: Đ/c Triển làm việc với Tổng
Công ty Du lịch Sài Gòn về kết quả thực hiện
công tác phối hợp các nội dung do Ban Chỉ
đạo Thành ủy về Chương trình xây dựng
Nông thôn mới giao trong năm 2019 và thảo
luận phương hướng, nhiệm vụ phối hợp thực
hiện trong năm 2020; mời dự: Phòng Kinh tế,
UBND các xã Lý Nhơn, Bình Khánh, Long
Hòa, Thạnh An; địa điểm: Phòng họp số 2.

- 14 giờ 00: Đ/c Dũng duyệt chương trình
công tác năm 2020 của Phòng Nội vụ;
15 giờ 00: duyệt chương trình công tác năm
2020 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng
khu vực huyện Cần Giờ; thành phần: Văn
phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài
chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ; địa điểm:
Phòng họp số 2.
- 14 giờ 00: Đ/c Cẩm họp góp ý kế hoạch
thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh
hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn
minh đô thị” và kế hoạch thực hiện Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” năm 2020; thành phần: Theo Thư
mời; địa điểm: Hội trường B.
- 14 giờ 00: Đ/c Triển họp về công tác quản
lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi
trường trên địa bàn huyện; thành phần:
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng

Quản lý đô thị (chuẩn bị nội dung), Phòng Tài
chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Tư
pháp, Thanh tra huyện, Công ty TNHH MTV
Dịch vụ công ích huyện, Đội Thanh tra địa
bàn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
huyện, UBND các xã, thị trấn; địa điểm:
Phòng họp số 3.
- 13 giờ 30: Đ/c Dũng tiếp công dân định kỳ.
- 14 giờ 00: Đ/c Cẩm, Đ/c Triển họp kiểm
tra việc thực hiện kết luận giám sát theo các
Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về
thực hiện Đề án di dời tái định cư 1280 hộ
dân sống ven sông, ven biển và vùng trũng
thấp huyện Cần Giờ; địa điểm: Phòng họp
Huyện ủy (số 2).

Thứ sáu
14/02

- 08 giờ 00: Đ/c Dũng, Đ/c Nho, Đ/c Cẩm dự
họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 193;
địa điểm: Phòng họp Huyện ủy (số 2).
- 10 giờ 00: Đ/c Triển nghe báo cáo chuẩn bị
nội dung làm việc với các Sở Tài nguyên và
Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy
hoạch - Kiến trúc; thành phần: Phòng Tài
nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị
(chuẩn bị nội dung), Văn phòng HĐND và
UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch,
Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Công ty
TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện, Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; địa
điểm: Phòng họp số 2.

Thứ bảy
15/02

- Trực Thường trực UBND huyện: Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Thị Ngọc Cẩm.
- Trực lãnh đạo Văn phòng: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Phan Thị Nhạn.
- Trực Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Bà Lê Thị Mỹ Duyên.
- Trực Tổ Văn thư: Bà Trần Thị Kim Phúc.

(Lịch này thay thư mời họp)
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN

