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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2022 

Của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện 

 
 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022 của HĐND huyện, Thường trực 

HĐND huyện, các Ban HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện ban hành 

Chương trình công tác tháng 7/2022 như sau: 

 

Ngày Thứ Nội dung 

01/7 6 

- Sáng: Họp BTV Huyện ủy thảo luận đánh giá kết quả công tác 6 

tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2022 và một số nhiệm vụ công tác khác 

- Chiều: TTHU nghe tập đoàn Gami báo cáo ý tưởng xây dựng 

khu đô thị sinh thái, văn hóa trên địa bàn xã Liêm Sơn 

2 7  

3 CN 
- Cả ngày: Các đồng chí ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện đi dự 

sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại cơ sở 

4 2 

- Sáng: Họp BCH Đảng bộ huyện thảo luận đánh giá kết quả 

công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2022 

- Chiều: TT HĐND huyện nghe dự thảo báo cáo kết quả giám sát 

trình tự giao đất, cho thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối 

với các tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn 

5 3 
- Chiều: TT HĐND huyện họp thông qua dự thảo các nội dung 

trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện 

6 4 
- Sáng: TTHU làm việc với xã Thanh Hương về tình hình xây 

dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 

7 5 

- Sáng: Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng 

Đảng 6 tháng đầu năm 2022 

- Chiều: Họp BTV Huyện ủy đánh giá chương trình hành động 

dự tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các phòng ban của huyện  

- Giao ban Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo 

UBND huyện 

8 6 

- Đ/c Bí thư Huyện ủy tham gia đoàn công tác của HĐND tỉnh đi 

nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh (Từ ngày 

08-10/7/2022) 

9 7  

10 CN  

11 2  

12 3 Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND xã Thanh Hải 

13 4 Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND xã Liêm Cần 

14 5  



2 

 

15 6 

- Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân 

thường kỳ tháng 7/2022 

- Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND xã Liêm Thuận 

 

16 7  

17 CN  

18 2  

19 3 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND xã Thanh Phong 

20 4 
- Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND thị trấn Kiện Khê, 

xã Liêm Phong, Thanh Tân, Liêm Túc 

21 5  

22 6 
Cả ngày:  Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 

2021-2026 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) 

23 7  

24 CN  

25 2 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND xã Thanh Hà 

26 3 
- Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND xã Thanh Thủy, 

Liêm Sơn, Thị trấn Tân Thanh 

27 4 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND xã Thanh Tâm 

28 5 
- Đại biểu HĐND huyện tiếp dân tháng 7/2022 

- Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND xã Thanh Nguyên 

29 6 
- Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND xã Thanh Nghị, 

Thanh Hương 

30 7  

31 CN  
 

 Căn cứ Chương trình công tác, các Ban của HĐND huyện, Văn phòng 
Cấp ủy và Chính quyền huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh sẽ thông báo cụ thể cho các 
cơ quan, đơn vị./. 
Nơi nhận:                                                                                                   

- Thường trực HĐND huyện; 
- Các Tổ Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;  
- Văn phòng: 

+ Lãnh đạo VP; 

+ Bộ phận tổng hợp; 

+ Lưu: VT.                        

 TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Đinh Viết Cường 
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