UBND HUYỆN BẾN CẦU
VĂN PHÒNG
Số: 314

/LCT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Cầu, ngày 20 tháng 5 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện
(Từ ngày 20/5/2019 đến 24/5/2019)
Thời gian
Thứ hai
20/5

Nội dung
- Dự Lễ phát động trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác” (6h30’)
- Dự công bố QĐ kiểm tra của Bộ KH&ĐT (9h)
- Dự tết cổ truyền Khơme-Campuchia (14h)

Thứ ba
21/5

- Làm việc quỹ đầu tư phát triển tỉnh (8h)
- VPHU
- Dự làm việc đoàn giám sát về chế độ chính sách đối với - Phòng họp số 1
lực lượng dân quân (14h)

- CT
- PCT Hòa

Thứ tư
22/5

- Dự Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong (7h)
- Dự kiến họp BCĐ các chương trình MTQG (14h)

- BCH QS huyện
- UBND tỉnh

- PCT Hòa
- CT

- Họp CT, PCT UBND huyện (7h30’)
- Họp sơ kết tháng 5 thực hiện Nghị định 77 (14h)
- Làm việc Hội Liên hiệp phụ nữ (13h30’)

- Phòng họp số 1
- Công an huyện
- VPHU

- CT, PCT Hòa
- PCT Hòa
- CT

- Dự kiến họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án
đầu tư chăn nuôi gà, heo trại lạnh, giết mổ và đào nao nuôi
trồng thủy sản, định hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng
vật nuôi (8h)
- Dự HN triển khai thực hiện Luật Quốc phòng và các Nghị
định của Chính phủ (7h30’)
- Họp các ngành chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển vào lớp 10
và thi THPT quốc gia (7h30’)
- Họp TTHU (14h)

- UBND tỉnh

- CT

- BCH QS huyện

- LĐUB

- Phòng họp số 1

- PCT Hòa

- VPHU

- CT

Thứ năm
23/5

Thứ sáu
24/5

Địa điểm
- Long Chữ
- UBND tỉnh
- Tiểu đoàn 609

Người thực hiện
- CT, PCT Hòa
- CT
- PCT Hòa

Ghi chú: PCT Trần Thanh Mềm đi tập huấn công tác tôn giáo tại Hà Nội từ 20/5-24/5/2019.
Nơi nhận:
- TTHU, HĐND huyện;
- CT, PCT UBND;
- Phòng ban, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT, VP.
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CHÁNH VĂN PHÒNG

