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LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 31 (Điều chỉnh) 

(Từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2022) 

 

 

    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

01/8/2022 

Sáng +Công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 18/8/2022 (CT); 

+Dự chào cờ, sinh hoạt pháp luật (Các PCT). 

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

+Làm việc với các đơn vị về nội dung làm việc với Sở Xây dựng (Đ/c Lâm). 

Thứ ba 

02/8/2022 

Sáng +Tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2021; gắn với khen thưởng các tập 

thể, cá nhân tham gia xử lý heo chết hàng loạt tại Tà Lú 3, Phước Đại (Đ/c Lâm); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Hà). 

Chiều +Chủ trì sát hạch, xét tuyển công chức (Đ/c Hà); 

+Kiểm tra bàn giao mốc vị trí, diện tích khu đất nạo vét hồ Phước Trung (Đ/c Lâm). 

Thứ tư 

03/8/2022 

Sáng +Dự Hội thao trung đội dân quân cơ động cấp xã từ 06h30’-08h00 tại Trung đoàn 

bộ binh 896; Họp trực tuyến Chính phủ về đánh giá KTXH tháng 7 (Đ/c Hà); 

+Làm việc với Lữ đoàn Đặc công 5 tại Huyện ủy (Đ/c Lâm). 

Chiều +Họp trực tuyến Chính phủ về đánh giá KTXH tháng 7 (Đ/c Hà); 

+Làm việc với Chi Hội du lịch cộng đồng Việt Nam (Đ/c Lâm). 

Thứ năm 

04/8/2022 

Sáng  +Dự HN tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ Ninh Sơn-Bác Ái (Đ/c Hà); 

+Làm việc với các đơn vị về nhiệm vụ tồn đọng (Đ/c Lâm). 

Chiều +Họp thường kỳ KTXH tháng 7 huyện; gắn với thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức 

các hoạt động Lễ kỷ niệm 22 năm tái lập huyện (Các PCT).  

Thứ sáu 

05/8/2022 

 Sáng +Họp BCĐ diễn tập KVPT xã Phước Đại (Đ/c Hà); 

+Làm việc với Sở Xây dựng về QH, phát triển đô thị trên địa bàn huyện (Đ/c Lâm). 

Chiều +Tham dự Lễ hội trái cây tại huyện Khánh Sơn đến ngày 06/8/2022 (Đ/c Hà); 

+Kiểm tra cơ sở (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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