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    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

17/01/2022 

Sáng  +Dự HN gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2022 tỉnh (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Hà); 

+Làm việc với phòng TNMT về kế hoạch tổng kết năm 2021 (Đ/c Lâm). 

Chiều +Làm việc tại cơ quan (CT); 

+Làm việc với phòng Nội vụ về kế hoạch tổng kết công tác thi đua khen thưởng 

năm 2021 (Đ/c Hà); 

+Tham gia Đoàn Bộ tư lệnh QK5 thăm và tặng quà tại Phước Thắng (Đ/c Lâm). 

Thứ ba 

18/01/2022 

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

+Dự tổng kết ngành y tế huyện (Đ/c Hà). 

Chiều +Dự tổng kết hoạt động Công an huyện (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Các PCT). 

Thứ tư 

19/01/2022 

Sáng +Làm việc và chúc tết xã Phước Trung, (CT); 

+Dự HN trực tuyến báo cáo viên tại huyện (Các PCT). 

Chiều +Làm việc và chúc tết xã Phước Chính (CT);  

+Làm việc tại cơ quan (Các PCT). 

Thứ năm 

20/01/2022 

Sáng  +Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự hai cấp huyện, xã (CT); 

+Dự phiên toà sở thẩm giải quyết khiếu nại về đất đai (Đ/c Lâm); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Hà). 

Chiều +Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (CT, Đ/c Hà); 

+Tham gia làm việc với Đoàn công tác Văn phòng BCĐ Quốc gia về phát triển 

điện lực VN tại Ủy ban tỉnh (Đ/c Lâm). 

Thứ sáu 

21/01/2022 

 Sáng +Làm việc và chúc tết xã Phước Đại (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Hà). 

+Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2021 (Đ/c Lâm). 

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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