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    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

07/02/2022 

Sáng  +Sinh hoạt pháp luật (CT, các PCT); 

+Họp Ban Thường vụ Huyện ủy lúc 9 giờ (CT, Đ/c Hà); 

+Họp tổ kiểm tra KLKC hành chính (Đ/c Lâm). 

Chiều +Kiểm tra cơ sở (CT, Đ/c Lâm); 

+Làm việc với các đơn vị về công tác phòng chống dịch Covid-19 (Đ/c Hà). 

Thứ ba 

08/02/2022 

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

Chiều +Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh (CT); 

+Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại cơ sở (Đ/c Hà); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Lâm). 

Thứ tư 

09/02/2022 

Sáng +Kiểm tra cơ sở (CT, các PCT). 

Chiều +Kiểm tra cơ sở (CT, các PCT). 

Thứ năm 

10/02/2022 

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

+Làm việc với ngành TNMT về triển khai nhiệm vụ đầu năm (Đ/c Lâm); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Hà). 

Chiều +Dự kiến họp thường kỳ KTXH tháng 01 tỉnh (CT, các PCT). 

Thứ sáu 

11/02/2022 

 Sáng +Họp cho ý kiến về Phương án sắp xếp phòng làm việc gắn với sắp xếp nhà đất 

một số cơ quan, đơn vị và tiến độ triển khai Phương án đấu giá đất tại khu E, 

khu F (CT, Đ/c Lâm); 

+Làm việc với ngành giáo dục về tình hình học sinh ra lớp (Đ/c Hà). 

Chiều +Kiểm tra cơ sở (CT, Đ/c Lâm); 

+Dự tổng kết ngành VHTT và DL tỉnh (Đ/c Hà). 
 

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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