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THÔNG B¸O
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện

( Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022)

Thứ 
ngày 
tháng

Buổi
Đ/c Vũ Thị Hà, 

Chủ tịch UBND 
huyện

Đ/c Đào Văn Soái

PCT UBND huyện

Đ/c Dương Hà Hải

PCT UBND huyện

Sáng Họp tại UBND tỉnh Tham gia lớp Bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an 
ninh đối tượng 2

Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Thứ 2

16/5 Chiều Họp thường vụ HU Tham gia lớp Bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an 
ninh đối tượng 2

Họp Thường vụ HU

Sáng Họp Sơ kết công tác 
xử lý rác thải sinh 
hoạt ở xã Quang 
Khải

Tham gia lớp Bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an 
ninh đối tượng 2

Họp Sơ kết công tác xử lý 
rác thải sinh hoạt ở xã 
Quang Khải

Thứ 3

17/5 Chiều Họp tại Sở TTTT Tham gia lớp Bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an 
ninh đối tượng 2

Dự Hội nghị lấy ý kiến 
tham gia xây dựng Luật 
tại UBND tỉnh

Sáng Làm việc tại cơ 
quan và đi cơ sở

Tham gia lớp Bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an 
ninh đối tượng 2

Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Thứ 4

18/5 Chiều Dự họp tại BCHQS 
huyện

Tham gia lớp Bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an 
ninh đối tượng 2

Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Sáng Làm việc tại cơ 
quan và đi cơ sở

Tham gia lớp Bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an 
ninh đối tượng 2

Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Thứ 5

19/5 Chiều Họp Lãnh đạo 
UBND huyện

Tham gia lớp Bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an 
ninh đối tượng 2

Họp Lãnh đạo UBND 
huyện



Sáng Làm việc tại cơ 
quan và đi cơ sở

Tham gia lớp Bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an 
ninh đối tượng 2

Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Thứ 6

20/5

Chiều Làm việc tại cơ 
quan và đi cơ sở

Tham gia lớp Bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an 
ninh đối tượng 2

Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HU;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND & UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Thanh
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