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LỊCH CÔNG TÁC HĐND TỈNH 

Tháng 12/2019 

 

Ngày Buổi Nội dung 

02 - 31  Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch Thường trực 

HĐND tỉnh dự lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ 

quy hoạch cấp chiến lược. 

02 

(Thứ hai) 

Sáng Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống tham nhũng. 

04 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

Dự Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, nhiệm kỳ 

IV (2019 - 2024). 

06 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 Chiều 

- Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý 

kiến: Các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh 

trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh. 
- Dự Hội nghị cung cấp thông tin thời sự quý IV/2019 do 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tố chức. 

09 

(Thứ hai) 

Chiều Họp Chi bộ cơ quan định kỳ. 

12 

(Thứ năm) 

 

Chiều 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh nghe báo cáo về kết quả giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường 

trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; công tác giám sát 

việc giải quyết khiếu nại tố cáo. 

13 

(Thứ sáu) 

 Đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công 

dân định kỳ. 

17 - 19 

(Thứ ba, 

thứ năm) 

  

Họp kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh, khóa X.  

 

20 

(Thứ sáu) 

Sáng Cùng Thường trực Tỉnh ủy thăm một số tổ chức, chức sắc tôn 

giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh 2019. 

21 

(Thứ bảy) 

Cả ngày Họp kiểm điểm tập thể và cá nhân thành viên Đảng đoàn 

HĐND tỉnh năm 2019 

23 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

- Dự họp giao ban các Thường trực tháng 12/2019. 

- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

24 

(Thứ ba) 

Cả ngày Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
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25 

(Thứ tư) 

Sáng 

Chiều 

- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- Dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2019 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2020.  

26 

(Thứ năm) 

Cả ngày 

 

Chiều 

- Họp kiểm điểm tập thể và cá nhân thành viên Đảng 

đoàn HĐND tỉnh năm 2019.  

- Dự họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. 

27 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi năm 2019.  

- Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực Phong trào thi đua “Đoàn 

kết sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả, Hội nhập quốc 

tế” do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh tổ chức.  

28 

(Thứ bảy) 

Cả ngày Họp kiểm điểm tập thể và cá nhân thành viên Đảng đoàn 

HĐND tỉnh năm 2019. 

30 

(Thứ hai) 

Cả ngày 

 

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.  

31 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (tiếp theo).  

- Họp Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

- Dự Hội nghị tổng kết cuộc vận động “Tiếp bước cho em 

đến trường” năm 2019. 

 

Nơi nhận:                                                        TL. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH  

- Thường trực Tỉnh ủy;                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh;                                                          
- UBND tỉnh;                                                                                                   
- Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh;                                                              
- Đoàn ĐBQH tỉnh;                           
- Các Ban HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;           
- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;                             Lương Tấn Đạt 
- Chánh, Phó VP.HĐND tỉnh;   
- Thường trực HĐND các huyện,                                                                
   thị xã, thành phố;        
- Trưởng, Phó phòng và chuyên viên  
   Văn phòng HĐND tỉnh;          
- Lưu: VT, Hảo. 
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