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Thứ Bảy
18/6 Cả ngày Thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân năm 2022. Đ/c Thăng Trường THCS Nam Cao

Chủ Nhật
19/6

Thứ Hai
20/6

Cả ngày Ngày tiếp công dân của UBND huyện. Đ/c Thăng Trụ  sở tiếp công dân

Sáng

7h30 Sở Tư pháp kiểm tra, tập huấn việc thực hiện chứng thực bản sao điện 
tử từ bản chính cấp huyện và cấp xã (từ ngày 20/6 - 24/6/2022). 

Tại các xã, thị trấn 

8h

Hội nghị UBND tỉnh đánh giá kết quả và đề xuất các nhiệm vụ, giải 
pháp để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 
cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và chỉ số cải cách hành chính 
(PAR INDEX) tỉnh Hà Namnăm 2022 và những năm tiếp theo. 

Trụ sở UBND tỉnh

Thứ Ba
21/6

Sáng 7h Khai mạc Hội thi giảng viên lí luận chính trị giỏi tỉnh Hà Nam năm 2022. Trường Chính trị huyện 

7h30 UBND huyện kiểm tra phương châm “4 tại chỗ” về phòng chống thiên 
tai tại 09 xã ven đê. 

Đ/c Thăng Tại các xã

8h
Hội nghị Tỉnh ủy tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 
14/9/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội và 
đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bằng sông Hồng.

HT UBND tỉnh

8h Hội nghị Đài Truyền thanh huyện sơ kết 6 tháng công tác phát thanh, 
truyền thanh và kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

Đ/c Thăng Đài Truyền thanh huyện



Chiều

14h Hội nghị Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp và 
các Hội doanh nghiệp tỉnh năm 2022

HT UBND tỉnh

14h
Hội nghị UBND huyện sơ kết 02 năm thực hiện mô hình “Camera an 
ninh”, triển khai nhân rộng mô hình “thắp sáng đường quê đảm bảo an  
ninh trật tự”. 

Đ/c Thăng Hội trường huyện

Thứ Tư
22/6

     Cả ngày
Hội nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thảo luận các nội dung trình tại Kỳ họp 
thường lệ giữa năm 2022 (Kỳ họp thứ 8), HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 và một số nội dung khác theo thẩm quyền. 

P.320 Trụ sở UBND tỉnh

Sáng 7h30 Hội nghị UBND huyện làm việc với các ngành liên quan về trình tự, thủ 
tục quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn.

Đ/c Thăng P.302 UBND huyện

8h Duyệt nội dung, chương trình Đại hội và công tác nhân sự Đại hội Hội 
Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Đ/c Thuấn Phòng họp HU

Chiều 14h Hội nghị UBND huyện đôn đốc việc giải quyết đơn thư của công dân 
xã Nhân Thịnh. 

Đ/c Thăng P.302 UBND huyện

Thứ Năm
23/6

Sáng 
7h30 Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 46 khóa XXVI. Đ/c Thuấn Phòng họp HU

7h30 Hội nghị trực tuyến Bảo hiểm xã hội huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu 
năm 2022.

Đ/c Thăng Tại các điểm cầu

Thứ Sáu 
24/6

Sáng

7h30 Hội nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam  huyện sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. TTHU HT huyện tầng 2

8h
Hội nghị Hội Nông dân huyện tổng kết phong trào nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2022 và tổng kết Nghị quyết số 29-
NQ/HNDTW của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI.

Đ/c Nhương Hội trường huyện

Chiều 14h Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy. Đ/c Thuấn Phòng họp HU


