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    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

21/02/2022 

Sáng  +Họp nghe báo cáo chuẩn bị các nội dung trình BTV Huyện ủy (CT, các PCT). 

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

+Thăm tặng quà Ngày thầy thuốc Việt Nam (Đ/c Hà). 

Thứ ba 

22/02/2022 

Sáng +Làm việc tại cơ quan (CT); 

+Dự tọa đàm kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam tại TTYT (Đ/c Hà); 

+Làm việc với xã Phước Hòa (Đ/c Lâm). 

Chiều +Làm việc với xã Phước Thành (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Các PCT). 

Thứ tư 

23/02/2022 

Sáng +Dự Lễ khánh thành công trình hệ thống nước Phước Hòa (CT); 

+Làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Đ/c Lâm); 

+Làm việc với xã Phước Chính (Đ/c Hà). 

Chiều +Họp Ủy ban tỉnh rà soát, đề xuất kiến nghị thực hiện xã hội hóa, tài trợ các đồ 

án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh (CT); 

+Dự lễ khánh thành dự án xây dựng Trường tiểu học Phước Bình C (Đ/c Hà);  

+Làm việc với các đơn vị thống nhất nội dung cưỡng chế Quyết định khiếu nại 

ông Kiều Quốc Thắng (Đ/c Lâm). 

Thứ năm 

24/02/2022 

Sáng  +Dự tổng kết công tác xây dựng Đảng tỉnh năm 2021 (CT, Đ/c Hà); 

+Dự làm việc với BQL Điện Miền Nam về công tác GPMB dự án đường dây 

110kv (Đ/c Lâm). 

Chiều +Làm việc với các đơn vị liên quan về thu hồi các khoản thanh toán tạm ứng 

vượt so với quyết toán được duyệt (CT); 

+Dự tổng kết ngành Văn hóa, TTDL tỉnh năm 2021 (Đ/c Hà); 

+Làm việc với Phước Tân (Đ/c Lâm). 

Thứ sáu 

25/02/2022 

 Sáng +Làm việc với phòng TNMT về nhiệm vụ năm 2022 (CT, Đ/c Lâm); 

+Dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện (Đ/c Hà). 

Chiều +Họp chi bộ (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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