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LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 25 

(Từ ngày 20/6 đến ngày 24/6/2022) 

 

    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

20/6/2022 

Sáng  +Tham gia diễn tập thử “BA-22” (CT, các PCT). 

Chiều +Họp Sở GD về kinh phí đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy Trường mẫu giáo 

Phước Đại và Phước Chính; đồng thời dự họp với các sở thống nhất thống nhất Quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất (CT); 

+Dự thẩm tra với Ban KTNS-HĐND tỉnh về nội dung liên quan quy định bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; và Họp Sở TNMT thống nhất 

vị trí quy hoạch các dự án năng lượng, vùng tưới thuộc hệ thống kênh Tân Mỹ lúc 

16 giờ (Ủy quyền Trưởng phòng TNMT). 

+Dự thẩm tra với Ban VHXH – HĐND tỉnh về thẩm dịnh dự thảo Nghị quyết quy 

định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch (Đ/c Hà); 

+Họp Tổ bảo đảm diễn tập (Đ/c Lâm). 

Thứ ba 

21/6/2022 

Sáng +Họp Sở NN thống nhất phương án phân bổ vốn CTMTQG về xây dựng NTM năm 

2022 (CT); 

+Tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tại Phước Chính (Đ/c Lâm); 

+Thăm các đơn vị nhân Ngày báo chí Việt Nam (Đ/c Hà). 

Chiều +Họp triển khai công tác tiêm Vắc xin phòng Covid-19 (CT, Đ/c Hà); 

+Dự sơ kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 các hồ 

chứa nước trên địa bàn huyện (Đ/c Lâm). 

Thứ tư 

22/6/2022 

Sáng +Họp triển khai công tác lập kế hoạch chuyển đổi số (CT, Đ/c Hà); 

+Kiểm tra Dự án khai thác cát lòng suối Phước Đại đi Phước Chính cùng với Chi 

cục Thủy lợi (Đ/c Lâm). 

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

Thứ năm 

23/6/2022 

Sáng  +Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (CT, Đ/c Hà). 

Chiều +Họp Ban Chấp hành Huyện ủy (CT, các PCT). 

Thứ sáu 

24/6/2022 

 Sáng +Tham gia diễn tập thử “BA-22” (CT, các PCT). 

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

+Dự kiến họp UB tỉnh nghe báo cáo việc sử dụng hiệu quả các Khu tái định canh 

huyện Bác Ái (Đ/c Lâm). 

Thứ bảy 

25/6/2022 

 +Họp BCĐ diễn tập “Bác Ái-22” 

 

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). 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Nguyễn Tiến Nghiệp 
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