
 UBND HUYỆN BÁC ÁI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG 
---------------- 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 -------------------------------------------------------------------- 

                         Bác Ái, ngày       tháng        năm 2022 
   
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 34 

(Từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2022) 

 

    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

22/8/2022 

Sáng +Họp nghe báo cáo chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 30/8 (CT, Đ/c Hà); 

+Làm việc với Đoàn Thanh tra và Tổ kiểm tra liên ngành về trật tự xây dựng lúc 9 

giờ (CT, Đ/c Lâm). 

Chiều +Họp Thường trực Huyện ủy (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Các PCT). 

Thứ ba 

23/8/2022 

Sáng +Họp nghe báo cáo ND làm việc với UBND tỉnh và Sở Xây dựng (CT, các PCT). 

Chiều +Dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề đánh giá kết quả triển khai Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh (CT, các PCT). 

Thứ tư 

24/8/2022 

Sáng +Họp nghe báo cáo tình hình triển khai các chương trình MTQG, kết hợp thông qua 

dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2021-2025 (CT, các PCT). 

Chiều +Họp nghe báo thực hiện Đề án 06; kết quả làm sạch dữ liệu Vắc xin (CT, Đ/c Hà); 

+Dự kiến họp chuyên đề xử lý tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ đầu tư và xúc 

tiến đầu tư vào khu, cụm công nghiệp (Đ/c Lâm). 

Thứ năm 

25/8/2022 

Sáng  +Làm việc với Phòng Nông nghiệp (CT);  

+Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phước Hòa (Đ/c Hà); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Lâm); 

+Hội thảo chuyên đề “Gắn kết giáo dục nghề nghiệp giữa cơ sở đào tạo, doanh 

nghiệp và thị trường lao động tại Hội trường Hoàn Mỹ Resort (Giao phòng LĐ dự). 

Chiều +Làm việc tại cơ quan (CT); 

+Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phước Hòa (Đ/c Hà); 

+Họp Hội đồng thẩm định (theo Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 

của Chủ tịch UBND huyện (Đ/c Lâm). 

Thứ sáu 

26/8/2022 

 Sáng +Họp kiểm điểm sau kết luận Thanh tra năm 2022 (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Lâm); 

+Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phước Hòa (Đ/c Hà); 

+Dự HN tổng kết chương trình phẫu thuật 500 ca bệnh tim bẩm sinh miễn phí của 

Hội BTTE tỉnh (Giao phòng LĐ tham dự). 

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

+Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phước Hòa (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). 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Nguyễn Tiến Nghiệp 
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