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Thứ Sáu, ngày 01/12/2017:

- Chủ tịch Trương Văn Minh, dự họp BCH Tỉnh ủy mở rộng.

- PCT Đỗ Văn Tân, buổi sáng tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của 
Thường trực HĐND về việc trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri; buối chiều xử 
lý công việc.

- PCT Phạm Thanh Văn, buổi sáng dự Hội nghị thành lập HTX ỏ' ấp Tà 
Lóc -  Sơn Kiên; buổi chiều dự Hội thảo nghiệm thu Dự án “Phân vùng khai 
thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang” tại Sở Tài nguyên và Môi 
trường.

- PCT Đỗ Kim Thâu, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều họp Tiểu ban 
Nội dung.

Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 02 - 03/12/2017: nghỉ

Thứ Hai, ngày 04/12/2017:

- Chủ tịch Trương Văn Minh, buổi sáng dự họp trực tuyến thường kỳ 
ƯBND tỉnh; buổi chiều dự họp cùng Ban Pháp chế HĐND huyện.

- PCT Đỗ Văn Tân, buổi sáng nghe phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo 
kết quả thực hiện cam kết theo công điện 732 của Thủ tướng Chính phủ; buổi 
chiều tiếp xúc cử tri cùng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tại xã Bình Sơn.

- PCT Phạm Thanh Văn, xử lý công việc.

- PCT Đỗ Kim Thâu, buổi sáng tiếp làm việc với Đoàn khảo sát của 
HĐDT Quốc hội khóa XIV về chính sách ổn định dân di cư tự do từ Campuchia 
về Việt Nam tại xã Mỹ Thái; buổi chiều tiếp xúc cử tri cùng Đoàh đại biểu Quốc 
hội khóa XIV tại xã Bình Sơn.

Thứ Ba, ngày 05/12/2017:

- Chủ tịch Trương Văn Minh, buổi sáng dự họp BCH Huyện ủy; buối 
chiều tiếp dân định kỳ.

- PCT Đỗ Văn Tân, buổi sáng dự họp BCH Huyện ủy; buổi chiều dự làm 
việc với Ban Kinh tế HĐND huyện.



- PCT Phạm Thanh Văn, buổi sáng dự họp BCH Huyện ủy; buổi chiều xử 
lý công việc.

- PCT Đỗ Kim Thâu, buổi sáng dự họp BCH Huyện ủy; buổi chiều tiếp 
dự dân cùng Chủ tịch.

Thứ Tư, ngày 06/12/2017:

- Chủ tịch Trương Văn Minh, buổi sáng dự Hội nghị tổng kết công tác 
xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng bộ xã Bình Giang; buối chiều họp xét khiếu 
tố.

- PCT Đỗ Văn Tân, buổi sáng dự thành lập HTX ở ấp Mỹ Hưng -  Mỹ 
Lâm; buoi chiều xử lý công việc.

_ PCX Phạm Thanh Văn, buổi sáng dự thành lập HTX ở ấp Mỹ Hưng -  
Mỹ Lâm; buối chiều xử lý công việc.

- PCT Đỗ Kim Thâu, dự Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

Thứ Năm, ngày 07/12/2017:

- Chủ tịch Trương Văn Minh, buổi sáng họp Đảng ủy Quân sự; buổi chiều 
dự họp Chi bộ.

- PCT Đỗ Văn Tân, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều dự họp Chi bộ.

- PCT Phạm Thanh Văn, buối sáng xử lý công việc; buổi chiều dự họp 
Chi bộ.

- PCT Đỗ Kim Thâu, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều dự họp Chi
bộ.

Thứ Sáu, ngày 08/12/2017:

- Chủ tịch Trương Văn Minh, buổi sáng nghe Tổ kiểm tra môi trường báo 
cáo kết thúc kiểm tra; buổi chiều xử lý công việc.

- PCX Đỗ Văn Tân, buổi sáng dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng 
Đảng năm 2017 của Đảng bộ xã Bình Sơn; buổi chiều xử lý công việc.

- PCT Phạm Thanh Văn, xử lý công việc.

- PCT Đỗ Kim Thâu, buổi sáng dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng 
Đảng năm 2017 của Đảng bộ xã Thố Sơn; buối chiều làm việc với phòng Lao 
động -  TB&XH, Tài chính và Ke hoạch về việc giải quyết chế độ chính sách đối 
với người có công (giao phòng Lao động -  TB&XH chuẩn bị nội dung).

Thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 09 - 10/12/2017: nghỉ

Thứ Hai, ngày 11/12/2017:

- Thường trực ƯBND, dự họp HĐND huyện.

Thứ Ba, ngày 12/12/2017:

- Thường trực ƯBND, dự họp HĐND huyện.
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Thứ Tư, egày 13/12/2017:

- Chủ tịch Trương Văn Minh, buổi sáng dự Hội nghị triển khai tinh giản 
biên chê cán bộ không chuyên trách ở xã, thị trấn và ấp, khu phố; buổi chiều họp 
Ban tổ chức Lễ giỗ Phan Thị Ràng.

- PCT Đỗ Văn Tân, buổi sáng nghe phòng Tài chính và Kế hoạch báo cáo 
kêt quả vận động Le giỗ Phan Thị Ràng; buổi chiều dự họp Ban tổ chức Lễ giỗ 
Phan Thị Ràng.

- PCT Phạm Thanh Văn, buổi sáng xử ỉý công việc; buổi chiều dự họp 
Ban tổ chức Lễ giỗ Phan Thị Ràng.

- PCT Đỗ Kim Thâu, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều dự họp Ban tổ 
chức Lễ giỗ Phan Thị Ràng.

Thứ Năm, ngày 14/12/2017:

- Chủ tịch Trương Văn Minh, buổi sáng họp Thường trực Huyện ủy; buổi 
chiều họp nhận xét đánh giá cán bộ năm 2017.

- PCT Đỗ Văn Tân, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều họp nhận xét 
đánh giá cán bộ năm 2017.

- PCT Phạm Thanh Văn, buối sáng xử lý công việc; buối chiều họp nhận 
xét đánh giá cán bộ năm 2017.

- PCT Đỗ Kim Thâu, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều họp nhận xét 
đánh giá cán bộ năm 2017.

Thứ Sáu, ngày 15/12/2017:

- Thường trực ƯBND, nghe phòng Nông nghiệp và PTNT thông qua báo 
cáo sơ kết 01 năm đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nuôi chim yến (cả ngày).

Nơi nhận:
-  TT Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND;
- Các cơ quan (Đảng, ĐT, CQ) cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

[ÁNH VĂN PHÒNG

guyễn Thị Hồng Điệp
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