
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND - UBND HUYỆN ỨNG HÒA 

(Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/04/2021) 

Lãnh đạo  

HĐND - UBND 

Chủ tịch UBND 

Phạm Anh Tuấn 

Phó Chủ tịch UBND 

Hoàng Thị Vân Anh 

Phó Chủ tịch UBND 

Ngô Tiến Hoàng 

Phó Chủ tịch HĐND 

Trần Văn Hiền 

Thứ 

hai 

(19/04) 

Sáng 
07h30: Họp TT Huyện ủy 

10h00: Họp LĐ UBND huyện 

08h00: Hội nghị thống nhất bố trí 

tái định cư cho các hộ đường 428 

trên địa bàn thị trấn Vân Đình 

10h00: Họp LĐ UBND huyện  

10h00: Họp LĐ UBND huyện Đi công tác Biển đảo 

Chiều 

14h00: Họp BCĐ BC huyện (HT 

Huyện uỷ) 

16h30: Họp phòng, chống dịch 

Covid-19 (HT trực tuyến) 

 

14h00: Hội thảo kết nối giao thương 

sản phẩm làng nghề (UBND Thạch 

Thất) 

17h00: Dự lễ đón nhận huyện NTM 

(Huyện Thạch Thất) 

Đi công tác Biển đảo 

Thứ 

ba 

(20/04) 

Sáng Họp BCĐ Chương trình 04  7h30: Tiếp dân định kỳ Đi công tác Biển đảo 

Chiều 

14h: Hội nghị nghe Báo cáo và 

phản biện về công tác lập nhiệm vụ 

quy hoạch vùng huyện, điều chỉnh 

quy hoạch chung thị trấn Vân Đình 

và lập quy hoạch chi tiết khu trung 

tâm thị trấn Vân Đình (HTGBTT) 

14h: Hội nghị nghe Báo cáo và 

phản biện về công tác lập nhiệm vụ 

quy hoạch vùng huyện, điều chỉnh 

quy hoạch chung thị trấn Vân Đình 

và lập quy hoạch chi tiết khu trung 

tâm thị trấn Vân Đình (HTGBTT) 

14h: Hội nghị nghe Báo cáo và 

phản biện về công tác lập nhiệm vụ 

quy hoạch vùng huyện, điều chỉnh 

quy hoạch chung thị trấn Vân Đình 

và lập quy hoạch chi tiết khu trung 

tâm thị trấn Vân Đình (HTGBTT) 

Đi công tác Biển đảo 

Thứ 

tư 

(21/04) 

 

 

Sáng Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương Trực cơ quan Đi công tác Biển đảo 

Chiều Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương Trực cơ quan Đi công tác Biển đảo 

Thứ 

năm 

(22/04) 

 

Sáng 

8h00: Nghe báo cáo sản xuất vụ 

Xuân, Kế hoạch sản xuất vụ Mùa; 

Phương án PCTT&TKCN 2021 

Học Nghị quyết 

8h00: Nghe báo cáo sản xuất vụ 

Xuân, Kế hoạch sản xuất vụ Mùa; 

Phương án PCTT&TKCN 2021 

Học Nghị quyết 

Chiều 

14h00: Hội nghị nghe BC kết quả 

các đoàn kiểm tra việc thực hiện 

các quy định của pháp luật trong 

14h00: Hội nghị nghe BC kết quả 

các đoàn kiểm tra việc thực hiện 

các quy định của pháp luật trong 

Học Nghị quyết Học Nghị quyết 



công tác quản lý đất đai, trật tự xây 

dựng trên địa bàn 6 xã và dự thảo 

kết luận sau kiểm tra (HT tầng 2) 

(Theo Quyết định 5994/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2020 của UBND 

huyện) 

 

công tác quản lý đất đai, trật tự xây 

dựng trên địa bàn 6 xã và dự thảo 

kết luận sau kiểm tra (HT tầng 2) 

(Theo Quyết định 5994/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2020 của UBND 

huyện) 

 

Thứ 

sáu 

(23/04) 

 

Sáng 

8h00: Nghe dự thảo Kế hoạch thực 

hiện các Chương trình Thành ủy 

theo KH 84/KH-UBND ngày... của 

UBND TP; báo cáo đề xuất xây 

dựng đề án, chương trình, kế hoạch 

chuyên đề thực hiện chương trình 

Chương trình 06-CTr/HU ngày 

14/12/2020 của Ban chấp hành 

Đảng bộ Huyện và Kế hoạch số 

104/KH-UBND ngày 09/4/2021 

của UBND huyện 

8h00: Nghe dự thảo Kế hoạch thực 

hiện các Chương trình Thành ủy 

theo KH 84/KH-UBND ngày... của 

UBND TP; báo cáo đề xuất xây 

dựng đề án, chương trình, kế hoạch 

chuyên đề thực hiện chương trình 

Chương trình 06-CTr/HU ngày 

14/12/2020 của Ban chấp hành 

Đảng bộ Huyện và Kế hoạch số 

104/KH-UBND ngày 09/4/2021 

của UBND huyện 

8h00: Nghe dự thảo Kế hoạch thực 

hiện các Chương trình Thành ủy 

theo KH 84/KH-UBND ngày... của 

UBND TP; báo cáo đề xuất xây 

dựng đề án, chương trình, kế hoạch 

chuyên đề thực hiện chương trình 

Chương trình 06-CTr/HU ngày 

14/12/2020 của Ban chấp hành 

Đảng bộ Huyện và Kế hoạch số 

104/KH-UBND ngày 09/4/2021 của 

UBND huyện 

Học Nghị quyết 

Chiều 
14h00: Họp Chương trình 04 NTM 

Thành phố 
Làm việc tại Trụ sở 

14h00: Họp Chương trình 04 NTM 

Thành phố 
Làm việc tại Trụ sở 

Thứ 

bảy 

(24/04) 

Sáng Trực cơ quan    

Chiều Trực cơ quan    

Chủ 

nhật 

(25/04) 

Sáng   Trực cơ quan  

Chiều   Trực cơ quan  

 


