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    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

27/12/2021 

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

+Dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc (Đ/c Hà). 

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

+Dự trao giải cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40 và KL 06 của Ban Bí thư Trung ương 

tại NHCSXH huyện (Đ/c Hà); 

+Làm việc với phòng TNMT về nhiệm vụ tồn đọng (Đ/c Lâm); 

+Làm việc đoàn kiểm kê tài sản dự án Tam nông (Ủy quyền Văn phòng). 

Thứ ba 

28/12/2021 

Sáng +Làm việc tại cơ quan (CT, Các PCT); 

Chiều +Làm việc tại cơ quan (CT); 

+Họp Hội đồng bồi thường (Đ/c Lâm); 

+Dự tổng kết năm Huyện đoàn (Đ/c Hà); 

Thứ tư 

29/12/2021 

Sáng +Làm việc tại cơ quan (CT); 

+Dự hội nghị tổng kết năm của Ủy ban MTTQVN huyện (Đ/c Hà); 

+Họp UB tỉnh về dự thảo các nội dung liên quan ban hành chính sách bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Đ/c Lâm). 

Chiều +Dự kiến tham gia Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh về kiểm tra Dư án thủy điện tích 

năng Bác Ái (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Các PCT). 

Thứ năm 

30/12/2021 

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

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

Thứ sáu 

31/12/2021 

 Sáng +Họp chi bộ Văn phòng (CT, các PCT). 

Chiều +Dự kiến dự họp báo KTXH tỉnh năm 2021 (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (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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