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    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

13/12/2021 

Sáng  +Họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (CT); 

+Dự HN tập huấn trực tuyến triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị 

định số 107/2021/NĐ-CP (Đ/c Hà); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Lâm). 

Chiều +Dự HN tổng kết công tác QP-QS địa phương tỉnh năm 2021 (CT); 

+Làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường về tình hình triển khai phương 

án đấu giá đất tại khu F, công tác thẩm định phương án quản lý đất đưa ra ngoài 

quy hoạch 3 loại rừng (Đ/c Lâm); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Hà). 

Thứ ba 

14/12/2021 

Sáng +Dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc về triển khai NQ của Đảng (CT, Đ/c Hà); 

+Làm việc với các đơn vị giải quyết vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt 

bằng DA đường dây 500kv và các dự án liên quan (Đ/c Lâm). 

Chiều +Họp Thường trực Huyện ủy (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Các PCT). 

Thứ tư 

15/12/2021 

Sáng +Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (CT); 

+Họp UB tỉnh cho ý kiến kế hoạch các hoạt động Tết nguyên đán Nhâm Dần  

2022 (Đ/c Hà); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Lâm). 

Chiều +Dự Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp 

tỉnh năm 2020 (CT, Đ/c lâm); 

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

Thứ năm 

16/12/2021 

Sáng  +Họp HĐND huyện (CT, các PCT). 

Chiều +Họp HĐND huyện (CT, các PCT). 

Thứ sáu 

17/12/2021 

 Sáng +Họp HĐND huyện (CT, các PCT). 

Chiều +Họp Ban Chấp hành Huyện ủy (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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