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

( Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)

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 Tham gia đoàn giám sát 
chuyên đề của HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Làm việc tại cơ quan và đi cơ sở

Thứ 2

27/6
Chiều Làm việc tại cơ quan và đi 

cơ sở
Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Kiểm tra công tác phong chống 
lụt bão

Sáng Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Dự Lễ tuyên dương khen thưởng 
học sinh giỏi các môn văn hoá và 
cuộc thi KHKT năm học 2021-
2022

Thứ 3

28/6
Chiều Làm việc tại cơ quan và đi 

cơ sở
Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Dự hội nghị tổng kết công tác 
thực hiện hợp đồng đại lý thu 
BHXH, BHYT tại BHXH huyện

Sáng Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Làm việc tại cơ quan và đi cơ sởThứ 4

29/6
Chiều Dự Hội nghị giao nhiệm 

vụ diễn tập khu vực phòng 
thủ tại Bộ CHQS tỉnh

Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Làm việc tại cơ quan và đi cơ sở

Sáng Dự kỳ họp HĐND xã 
Minh Đức

Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Làm việc tại cơ quan và đi cơ sởThứ 5

30/6
Chiều Họp Thường trực huyện 

uỷ
Làm việc tại cơ quan và đi 
cơ sở

Làm việc tại cơ quan và đi cơ sở

Sáng Dự hội nghị BCH Đảng bộ 
huyện lần thứ 7

Dự hội nghị BCH Đảng bộ 
huyện lần thứ 7

Dự hội nghị BCH Đảng bộ huyện 
lần thứ 7

Thứ 6

01/7
Chiều Dự hội nghị BCH Đảng bộ 

huyện lần thứ 7
Dự hội nghị BCH Đảng bộ 
huyện lần thứ 7

Dự hội nghị BCH Đảng bộ huyện 
lần thứ 7

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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