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    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

15/11/2021 

Sáng  +Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Các PCT). 

Chiều +Tiếp xúc cử tri Phước Đại (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Các PCT). 

Thứ ba 

16/11/2021 

Sáng +Làm việc tại cơ quan (CT); 

+Làm việc với các đơn vị thống nhất chỉ tiêu KTXH (Đ/c Lâm); 

+Họp UB tỉnh báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2021 (Đ/c Hà). 

Chiều +Làm việc tại cơ quan (CT, Đ/c Hà); 

+Chủ trì sát hạch tuyển dụng công chức huyện (Đ/c Lâm). 

Thứ tư 

17/11/2021 

Sáng +Làm việc tại cơ quan (CT); 

+Dự tổng kết năm học 2020-2021 (Đ/c Hà); 

+Họp cho ý kiến Phương án đấu giá đất khu E trung tâm huyện (Đ/c Lâm). 

Chiều +Làm việc tại cơ quan (CT, các PCT). 

Thứ năm 

18/11/2021 

Sáng  +Làm việc tại cơ quan (CT, Đ/c Lâm); 

+Tiếp xúc cử tri Phước Trung (Đ/c Hà). 

Chiều +Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện TBKL 353 về thành lập đơn vị dịch vụ công ích 

và quản lý chợ Phước Đại (CT, Đ/c Lâm); 

+Tiếp xúc cử tri Phước Chính (Đ/c Hà).  

Thứ sáu 

19/11/2021 

 Sáng +Họp Ban Thường vụ Huyện ủy 19 (CT, các PCT). 

Chiều +Họp Ban Thường vụ Huyện ủy 19 (CT, các PCT). 

 

Nơi nhận: 

- TT. HU, HĐND, UBMTTQVN huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND 09 xã; 

- Đăng tải Trang Web huyện; 

- Lưu: VPUB (LĐ, VT). 
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