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    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

24/01/2022 

Sáng  +Thăm và chúc tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 (CT); 

+Dự làm việc với các đơn vị tại Công ty Lâm nghiệp Tân Tiến về xử lý giải 

quyết đơn tố cáo liên quan đến lấn chiến đất lâm nghiệp (Đ/c Lâm); 

+Họp Sở LĐTBXH thống nhất đối tượng mua thẻ BHYT cho người đang 

sống tại vùng kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn huyện Bác Ái (Đ/c Hà); 

+Dự tổng kết ngành LĐTBXH tỉnh (Ủy quyền phòng LĐ tham dự). 

Chiều +Thăm và chúc tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Các PCT). 

Thứ ba 

25/01/2022 

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

Chiều +Làm việc tại cơ quan (CT); 

+Tổng kết hoạt động Ban đại diện NHCSXH tỉnh (Đ/c Hà); 

+Dự HN tổng kết ngành Công thương (Đ/c Lâm). 

Thứ tư 

26/01/2022 

Sáng +Dự HN triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng (CT, các PCT). 

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

Thứ năm 

27/01/2022 

Sáng  +Dự viếng đài liệt sỹ và Tọa đàm kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng CSVN 

(CT, các PCT); 

+Làm việc với Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh tại huyện (Đ/c Lâm). 

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

Thứ sáu 

28/01/2022 

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

Chiều +Làm việc tại cơ quan (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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