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    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

06/12/2021 

Sáng  +Làm việc tại cơ quan (CT); 

+Họp đánh giá, thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị thuộc 

năm 2021 (Các PCT). 

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

+Họp thẩm định công tác CCHC và xây dựng chính quyền năm 2021 (Đ/c Hà). 

Thứ ba 

07/12/2021 

Sáng +Kiểm tra công tác phòng chống dịch cơ sở (CT, Đ/c Lâm); 

+Họp Ban chấp hành Hội khuyến học về công tác tổ chức Đại hội (Đ/c Hà); 

+Dự tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX (Ủy quyền phòng TCKH). 

Chiều +Kiểm tra công tác phòng chống dịch cơ sở (CT, Đ/c Lâm); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Hà). 

+Họp xét danh hiệu thi đua thực hiện hong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc năm 2021 tại công an tỉnh (Ủy quyền công an huyện). 

Thứ tư 

08/12/2021 

Sáng +Kiểm tra công tác phòng chống dịch cơ sở (CT, Các PCT); 

Chiều +Kiểm tra công tác phòng chống dịch cơ sở (CT, Đ/c Hà); 

+Họp UB tỉnh về Đề án phát triển chăn nuôi đến năm 2030 (Đ/c Lâm). 

Thứ năm 

09/12/2021 

Sáng  +Dự HN trực tuyến triển khai Kết luận, Quy định của Đảng (CT, Đ/ Hà);  

+Kiểm tra công tác phòng chóng dịch cơ sở (Đ/c Lâm). 

Chiều +Dự kiến họp UB tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Hà); 

+Dự thẩm định Phương án phòng chống cháy rừng (Đ/c Lâm). 

Thứ sáu 

10/12/2021 

 Sáng +Dự tổng kết công tác Quốc phòng QS địa phương năm 2021 (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Các PCT). 

Chiều +Họp Chủ tịch, Phó chủ tịch (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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