HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
VĂN PHÒNG
Ngày/
tháng

Thời gian

Thành phần

Địa điểm

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

+ CB, CC,VC và NLĐ

-Chiều: +15h00

+ Gặp mặt các đồng chí nguyên
lãnh đạo huyện

+ Các đồng chí lãnh đạo huyện
và lãnh đạo các phòng ban

-Sáng: + 6h15

+ Lễ khởi công công trình Nhà + Theo giấy mời riêng
truyền thống huyện đảo Cồn Cỏ

+ Nhà Văn hóa Thanh + Văn phòng chuẩn
niên huyện đảo Cồn Cỏ
bị xe đưa đón lãnh
đạo

+ Dự Hội nghị BCH Khuyến học + Đ/c PCT- UBND huyện dự
tỉnh lần thứ XII
+ Dự kỷ niệm 97 năm ngày Báo
+ Đ/c PCT - UBND huyện dự
chí Cách mạng Việt Nam do Câu
Lạc Bộ phóng viên thường trú tại
tỉnh Quảng trị tổ chức

+ Hội trường tầng 1, Sở + Xe 2009 phục vụ
Giáo dục Đào tạo
+ Khách sạn Mê Kong, + Xe 2009 phục vụ
Đông Hà

+8h00

+ 8h00
-Chiều: +14h00
14/6
( Thứ 3)

15/6
(Thứ 4)

Nội dung
+ Tàu ra đảo

-Sáng:
13/6
(Thứ 2)

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022

+ 16h00

+ Dự lễ Khánh thành công trình
Thanh niên” Đảo hoa giấy”

+ 18h30

+ Dự Chương trình giao lưu tuổi
trẻ cụm Bắc Trung Bộ

-Sáng: +7h00

+ Phòng họp tầng 2, trụ sở
huyện đảo

+ Đ/c PBT-CT HĐND huyện và + Tuyến đường ngã 3 Âu + Văn phòng chuẩn
các thành phần khác theo giấy cảng lên Đồn Biên phòng bị xe đưa đón lãnh
mời riêng
đạo
+ Theo giấy mời riêng
+ Nhà hàng Thân Thương

+ Dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Đảo + Các đ/c lãnh đạo huyện
Cồn Cỏ theo chương trình đoàn
cụm Miền trung

+ Cột cờ đảo Cồn Cỏ

+ Văn phòng chuẩn
bị xe đưa đón lãnh
đạo

16/6
( Thứ 5)

-Chiều:

+ Làm việc chuyên môn

-Sáng:

+ Làm việc chuyên môn

-Chiều:

+ Làm việc chuyên môn

-Sáng:

+8h00

+ Tàu vào đất liền

+ Một số CB,CC,VC và NLĐ

17/6
(Thứ 6)
-Chiều:
18/6
(Thứ 7)
19/6
(CN)

+ 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

