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LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 26 

(Từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2022) 

 

 

 

    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

27/6/2022 

 
+Diễn tập “BA-22” (CT, các PCT). 

 

Thứ ba 

28/6/2022 

 +Diễn tập “BA-22” (CT, các PCT). 

+ 16h30’ dự họp UBND tỉnh  nghe b/c quy hoạch các DA năng lượng trên địa bàn 

Bác Ái để cập nhật QHSDĐ đến năm 2030 (CT);  

 

Thứ tư 

29/6/2022 

Sáng + Họp trực tuyến Thường kỳ KTXH 6 tháng của tỉnh (CT);  

+Họp giải quyết vướng mắc bồi thường, GPMB đường dây 500kV (Đ/c Lâm) 

+Dự họp Ban KTXH HĐND huyện thẩm định các tờ trình, NQ (Đ/c Hà); 

+Dự sơ kết QCPH công tác phòng chống thiên tai tại các hồ chứa huyện Ninh Sơn-

Bác Ái Cty TNHH KTCTTL (ủy quyền Phòng NN&PTNT). 

Chiều + Làm việc tại cơ quan (CT); 

+Họp đánh giá CTHĐ bổ nhiệm cán bộ (Đ/c Hà); 

+Làm việc với đoàn giám sát của HĐND huyện về báo cáo kết quả giám sát tình 

hình quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn huyện (Đ/c Lâm). 

Thứ năm 

30/6/2022 

Sáng  + Tham dự HĐ k. tra sát hạch công chức huyện tại Sở Nội vụ (9h; CT); 

+Họp kiểm điểm k.quả thực hiện chiến dịch tiêm Vắc xin phòng covid-19 (Đ/c Hà); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Lâm). 

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

+Dự kiến Họp BCĐ đổi mới sách giáo khoa (Đ/c Hà). 

Thứ sáu 

01/7/2022 

 Sáng +Dự kiến làm việc với Sở NN (CT, Đ/c Lâm); 

+Làm việc với xã Phước Tân về công tác đạt chuẩn y tế quốc gia (Đ/c Hà). 

Chiều +Họp Chi bộ, họp CT, các 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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