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LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 28 

(Từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2022) 

 

    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

11/7/2022 

Sáng +Họp UB tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (CT); 

+Dự ĐH Hội chữ thập đỏ tỉnh (Đ/c Hà); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Lâm). 

Chiều +Họp BCĐ chuyển đổi số tỉnh (CT); 

+Tham gia khảo sát dự án nạo vét lòng hồ Thành Sơn-Phước Trung (Đ/c Lâm); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Hà). 

Thứ ba 

12/7/2022 

Sáng +Làm việc tại cơ quan (CT); 

+Họp triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Đ/c Hà); 

+Dự sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Hội nông dân huyện (Đ/c Lâm).  

Chiều +Làm việc tại cơ quan (CT); 

+Làm việc với Phước Tân về đạt chuẩn quốc gia về y tế (Đ/c Hà); 

+Họp nghe báo cáo tình hình giao đất ở các hộ dân tái định cư Phước Thắng, Phước 

Hòa (Đ/c Lâm). 

Thứ tư 

13/7/2022 

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

+Dự HN trực tuyến tại Sở Công thương về Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện 

Hiệp định RCEP và Lễ ký ban giao cổng thông tin VNTR (Đ/c Lâm). 

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

Thứ năm 

14/7/2022 

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

+Họp giải quyết khiếu nại hộ bà Vũ Thị Xuân Nhân (Đ/c Lâm). 

Chiều +Họp báo KTXH quý II tỉnh (CT); 

+Họp Ban đại diện NHCSXH quý II/2022 (đ/c Hà); 

+Dự kiến họp nghe báo cáo công tác thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm cấp tỉnh, 

cấp huyện và công tác xác định giá đất (Đ/c Lâm). 

Thứ sáu 

15/7/2022 

 Sáng +Dự công bố kết luận thanh tra (CT);  

+Dự HN trực tuyến Trung ương về sơ kết công tác Dân vận 6 tháng (Đ/c Hà); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Lâm). 

Chiều +Kiểm tra cơ sở (CT); 

+Họp cho ý kiến kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 22 năm tái lập huyện (Đ/c Hà); 

+Dự HN sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng 6 tháng (Đ/c Lâm). 

 
 

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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