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    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

23/5/2022 

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

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

Thứ ba 

24/5/2022 

Sáng +Họp UB tỉnh nghe báo cáo kết quả hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 các huyện, thành phố (CT); 

+Họp HĐTĐ dự án nạo vét khơi thông dòng chảy lòng suối đoạn thuộc xã Phước 

Đại và Phước Chính (Đ/c Lâm); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Hà). 

Chiều +Làm việc tại cơ quan (CT); 

+Dự HN trực tuyến tổng kết công tác PCCC tại Công an huyện (Đ/c Hà); 

+Kiểm tra cùng với Chi cục thủy lợi dự án nạo vét lòng hồ Thành Sơn (Đ/c Lâm). 

Thứ tư 

25/5/2022 

Sáng +Tập huấn Khung tập diễn tập CĐPT huyện năm 2022 (CT, Đ/c Lâm); 

+Làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo tại huyện về công tác Giáo 

dục và Đào tạo (Đ/c Hà). 

Chiều +Dự họp liên tịch HĐND huyện (CT); 

+Làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh về kiểm tra tình 

hình, kết quả thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2022 (Đ/c Hà); 

+Nghe báo cáo kết quả thẩm định Phương án giao đất 72 hộ dân Phước Thắng và 52 

hộ dân thôn Tà Lọt, Phước Hòa (Đ/c Lâm).  

Thứ năm 

26/5/2022 

Sáng  +Dự công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm theo Quyết định số 53 của Chánh 

Thanh tra tỉnh (CT); 

+Họp chi bộ lúc 9 giờ 30 phút (CT, các PCT). 

Chiều +Họp nghe báo cáo triển khai các CTMT quốc gia (CT, các PCT). 

Thứ sáu 

27/5/2022 

 Sáng +Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (CT, các PCT). 

Chiều +Dự kiến họp thường kỳ KTXH tháng 5 tỉnh (CT, Đ/c Lâm); 

+Họp Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện (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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