HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
VĂN PHÒNG
LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 4/5/2021 đến 9/5/2021
Ngày/
tháng

Thời gian
-Sáng: +7h30

4/5
(Thứ 3)

5/5
(Thứ 4)

+ 9h30

Nội dung

Địa điểm

Ghi chú

+ Đoàn Thanh tra tỉnh công bố + Đ/c CT- PCT UBND + Phòng họp VPĐD huyện
quyết định thanh tra
huyện; Chủ TK các
đơn vị Phòng KT-XH;
Văn phòng, TT DVDL.

+ VP chuẩn bị phòng
họp

+ Tàu ra đảo

+ Trung tâm DV bố
trí tàu. Văn phòng
chuẩn bị xe đưa đón
lãnh đạo

-Chiều:

+ Làm việc chuyên môn

-Sáng: + 8h00

+ Hội nghị tiếp xúc cử tri với
người ứng cử Đại biểu HĐND
tỉnh Quảng Trị, Đại biểu HĐND
huyện nhiệm kỳ 2021-2026(
Đơn vị bầu cử số 1)
+ Hội nghị tiếp xúc cử tri với
người ứng cử Đại biểu HĐND
tỉnh Quảng Trị,Đại biểu HĐND
huyện nhiệm kỳ 2021-2026(
Đơn vị bầu cử số 3)

-Chiều : + 14h00

Thành phần

+ Toàn thể CB, CC, VC

+ Theo Thông báo của + Hội trường Nhà Văn hóa
UBMTTQVN huyện
Thanh niên huyện

+ Theo Thông báo của + Hội trường Nhà Văn hóa
UBMTTQVN huyện
Thanh niên huyện

-Sáng: +8h00

6/5
(Thứ 5)

-Chiều: + 14h00

-Sáng: + 7h30

7/5
(Thứ 6)

+ 8h00

-Chiều:

+ Hội nghị tiếp xúc cử tri với
người ứng cử Đại biểu HĐND
tỉnh Quảng Trị, Đại biểu HĐND
huyện nhiệm kỳ 2021-2026(
Đơn vị bầu cử số 2)
+ Hội nghị tiếp xúc cử tri với
người ứng cử Đại biểu HĐND
tỉnh Quảng Trị, Đại biểu HĐND
huyện nhiệm kỳ 2021-2026(
Đơn vị bầu cử số 4)
+ Dự Lễ phát động Chương trình
KNĐMST tỉnh Quảng Trị năm
2021 và Diễn đàn “ Định hướng
thúc đẩy đam mê khởi nghiệp”

+ Theo Thông báo của + Hội trường Nhà Văn hóa
UBMTTQVN huyện
Thanh niên huyện

+ Tàu vào đất liền

+ Một số CB, CC, VC

+ Theo Thông báo của + Hội trường Nhà Văn hóa
UBMTTQVN huyện
Thanh niên huyện

+ Đ/c PCT
huyện dự

UBND

+ Xe 2009 phục vụ

+ Trung tâm DV bố
trí tàu. Văn phòng
chuẩn bị xe đưa đón
lãnh đạo

+ Làm việc chuyên môn

8/5
(Thứ 7)

Nghỉ

9/5
(CN)

Nghỉ

* Dự kiến: + Ngày 11/5/2021( Thứ 3): Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
+ Ngày 13/5/2021( Thứ 5): Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW và CT 02 về “đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
* Trực lãnh đạo huyện tại đảo: Đồng chí BT - CT UBND huyện.

* Ghi chú: Lịch này thay cho giấy mời. Tùy theo tình hình thực tế và ý kiến chỉ đạo của BTV Huyện ủy - Thường trực
HĐND&UBND huyện, lịch công tác có thể thay đổi, Văn phòng sẽ thông báo cụ thể sau.

