HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
VĂN PHÒNG
Ngày/
tháng

Thời gian
-Sáng:

+8h00

+ 9h00

-Chiều: + 13h30
20/6
(Thứ 2)

+ 14h00

21/6
( Thứ 3)

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022

-Sáng: + 8h00

Nội dung

Thành phần

+ Tàu ra đảo

+ CB, CC,VC và NLĐ

+ Dự khai mạc huấn luyện dự bị
động viên

+ Đ/c PCT UBND huyện

Địa điểm

Ghi chú
+ DL bố trí tàu,
Văn phòng chuẩn bị
xe đưa đón lãnh đạo

+ Hội trường UBND thị
trấn Cửa Tùng

+ Hội thảo “ Công bố đề án + Đ/c PCT đạo UBND huyện dự
khuyến khích phát triển dược liệu
gắn với chương trình mỗi xã một
sản phẩm và xúc tiến đầu tư vào
sản xuất, chế biến dược liệu trên
địa bàn tỉnh”

+ Xe 2009 phục vụ

+ Xe 2009 phục vụ

+ Họp kế hoạch vốn 5 năm giai +Lãnh đạo huyện Ủy quyền + Hội trường - Sở Kế
đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực Phòng ĐD lãnh đạo Phòng KT- hoạch Đầu tư ( Số 28
hiện các Chương trình MTQG
XH huyện dự
Đường Hoàng DiệuĐông Hà)

+ Thăm các đơn vị báo chí nhân + Đ/c PCT UBND huyện
ngày Báo chí Cách mạng Việt
Nam 21/6

+ Đài PTTH tỉnh và các + Xe 2009 phục vụ
đơn vị báo chí trên địa
bàn tỉnh

22/6
(Thứ 4)

23/6
( Thứ 5)

-Chiều:

+ Làm việc chuyên môn

-Sáng: +8h00

+ Dự kiến Họp thành viên UBND + Theo giấy mời riêng
huyện

-Chiều:

+ Làm việc chuyên môn

-Sáng: + 6h30

+ Dự hội thao nghiệp vụ chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh năm
2022
+ Dự Đại hội Hội khuyến học
Huyện đảo Cồn Cỏ lần thứ II,
nhiệm kỳ 2022-2027

+ Lãnh đạo UBND huyện ủy
quyền Lãnh đạo Công an huyện
dự
+ Đại diện TT HU, HĐND - + Hội trường tầng 1, trụ
UBND huyện dự
sở huyện đảo

+ Tàu vào đất liền

+ Một số CB,CC,VC và NLĐ

-Chiều: + 14h00

-Sáng:

+8h00

24/6
(Thứ 6)
-Chiều:
25/6
(Thứ 7)
26/6
(CN)

+ Hội trường tầng 2, trụ
sở huyện đảo

+ Trung tâm DVDL bố trí tàu, Văn
phòng chuẩn bị xe
đưa đón lãnh đạo

+ Làm việc chuyên môn
Nghỉ
Nghỉ

* 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.
VĂN PHÒNG

