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

(Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021) 

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 

(07/06) 

Sáng 
08h00: Họp Thường trực Huyện ủy 

10h00: Họp lãnh đạo ủy ban huyện 
10h00: Họp lãnh đạo ủy ban huyện 10h00: Họp lãnh đạo ủy ban huyện Làm việc tại cơ quan 

Chiều 

13h30: Họp BCĐ thi – tuyển sinh 

về công tác chuẩn bị thi tuyển sinh 

tại các điểm trường. 

14h00: Kiểm tra các điểm thi 

Làm việc với trung tâm phát triển  

quỹ đất huyện 

13h30: Họp BCĐ thi – tuyển sinh về 

công tác chuẩn bị thi tuyển sinh tại 

các điểm trường. 

14h00: Họp tổ BTV 

15h00: Kiểm tra các điểm thi 

Làm việc tại cơ quan 

Thứ 

ba 

(08/6) 

Sáng 
8h00: Tiếp đoàn kiểm tra công tác 

thi lớp 10 THPT của Thành ủy 
 

8h00: Tiếp đoàn kiểm tra công tác 

thi lớp 10 THPT của Thành ủy 
Làm việc tại cơ quan 

Chiều 

14h00: Hội nghị trực tuyến công bố 

quyết định kiểm toán năm 2021 

(HT GBTT) 

Trung tâm phát triển quỹ đất phối 

hợp với phòng quản lý đô thị, xã 

viên an, xã đồng Tiến ra soát chuẩn 

bị dự án hạ tầng đất 

14h30: Diễn tập thi vào lớp 10 

THPT tại trường Ứng Hòa A 
Làm việc tại cơ quan 

Thứ 

tư 

(09/6) 

 

Sáng 

 
08h00: Họp BTV Huyện ủy 08h00: Họp BTV Huyện ủy 08h00: Họp BTV Huyện ủy Làm việc tại cơ quan 

Chiều 

14h00: Họp ủy ban nhân dân huyện 

nghe báo cáo dự thảo kinh tế xã hội 

sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng 

tâm sáu tháng cuối năm 2021 

(HTGBTT) 

14h00: Họp ủy ban nhân dân huyện 

nghe báo cáo dự thảo kinh tế xã hội 

sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng 

tâm sáu tháng cuối năm 2021 

(HTGBTT) 

14h00: Họp ủy ban nhân dân huyện 

nghe báo cáo dự thảo kinh tế xã hội 

sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng 

tâm sáu tháng cuối năm 2021 

(HTGBTT) 

14h00: Họp ủy ban nhân dân huyện 

nghe báo cáo dự thảo kinh tế xã hội 

sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng 

tâm sáu tháng cuối năm 2021 

(HTGBTT) 

Thứ 

năm 

(10/6) 

 

 

Sáng 
8h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt 

huyện 

8h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt 

huyệ 

08h00: nghe rà soát TDC Xã 

Phương Tú, thị trấn Vân Đình và  

Hoà Lâm 

8h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt 

huyện 

8h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt 

huyện 

Chiều 
14h00: họp BCĐ nông thôn mới 

huyện nghe báo cáo dự thảo xây 

Dự hội nghị đối thoại giữa HĐ giải 

phóng mặt bằng với hộ ông Diêu, 

14h00: họp BCĐ nông thôn mới 

huyện nghe báo cáo dự thảo xây 
Làm việc tại cơ quan 



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 

dựng huyện nông thôn mới và kết 

quả xây dựng xã nông thôn mới 

nâng cao 

ông Thăng đường 428 dựng huyện nông thôn mới và kết 

quả xây dựng xã nông thôn mới 

nâng cao 

Thứ 

sáu 

(11/6) 

 

Sáng 8h00: Tổng kết công tác bầu cử 8h00: Tổng kết công tác bầu cử 8h00: Tổng kết công tác bầu cử 8h00: Tổng kết công tác bầu cử 

Chiều 

14h00: Nghe BC kết quả rà soát về 

thực trạng thừa thiếu giáo viên cục 

bộ ở các trường (Mầm non, Tiểu 

học. THCS trên địa bàn huyện), dự 

thảo KH luân chuyển, hợp đồng 

giáo viên năm 2021 để đảm bảo cơ 

số giáo viên các trường theo quy 

định 

Hội nghị giao ban phản ảnh cụm Hội nghị giao ban phản ảnh cụm Hội nghị giao ban phản ảnh cụm 

Thứ 

bảy 

(12/6) 

Sáng   Chỉ đạo thi vào lớp 10 THPT  

Chiều   Trực cơ quan  

Chủ 

nhật 

(13/6) 

Sáng  Trực cơ quan Chỉ đạo thi vào lớp 10 THPT  

Chiều  Trực cơ quan   

 

 


