
 UBND HUYỆN BÁC ÁI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG 
---------------- 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 -------------------------------------------------------------------- 

                         Bác Ái, ngày       tháng        năm 2021 
     
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 51 

(Từ ngày 20/12 đến ngày 24/12/2021) 

 

 

    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

20/12/2021 

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

+Tham gia Đoàn BATGT tỉnh làm việc tại Phước Chính (Đ/c Lâm). 

Chiều +Hội ý Thường trực Huyện ủy (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Các PCT). 

Thứ ba 

21/12/2021 

Sáng +Họp chủ tịch, Phó chủ tịch (CT, các PCT). 

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

+Dự tổng kết quy chế phối hợp với Mặt trận TQVN huyện (Đ/c Hà). 

Thứ tư 

22/12/2021 

Sáng +Dự lễ viếng đài liệt sỹ huyện lúc 6 giờ (CT, các PCT); 

+Dự HN trực tuyến toàn quốc về triển khai thi hành Luật phòng chống ma túy, 

công tác phòng chống dịch Covid-19 (CT); 

+Dự tổng kết công tác Hội phụ nữ huyện (Đ/c Hà); 

+Dự bàn giao cắm mốc đất ở cho các hộ tại làng TNLN Phước Đại (Đ/c Lâm). 

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

+Dự tổng kết công tác Hội nông dân huyện (Đ/c Lâm). 

Thứ năm 

23/12/2021 

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

+Dự đại hội Hội khuyến học huyện (Đ/c Hà). 

Chiều +Dự công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Các PCT). 

Thứ sáu 

24/12/2021 

 Sáng +Dự Lễ công bố huyện Ninh Hải đạt chuẩn Nông thôn mới (CT); 

+Tham gia đoàn kiểm tra Dự án thủy điện tích năng Bác Ái (Đ/c Lâm); 

+Dự tổng kết công tác Hội cựu chiến binh huyện (Đ/c Hà). 

Chiều +Họp chi bộ Văn phòng (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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