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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 04/2022  

(Từ ngày 24/01 đến ngày 28/01/2022) 
--------------------------------------------- 

 

1. Thứ 2 (24/01)  

Sáng - Hội ý Chủ tịch, các PCT từ 07h00’-08h00’ (Chủ tịch, các PCT); 

- Thăm tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết 2022 (CT, đ/c Cảnh, đ/c Huyền); 

- Dự HN tổng kết ngành lao động (đ/c Biên).  

Chiều - Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch,các PCT). 

2. Thứ 3 (25/01) 

Sáng - Thăm tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết 2022 (Chủ tịch, đ/c Cảnh); 

- Dự họp mặt nhân sĩ trí thức nhân dịp tết (đ/c Biên); 

- Họp chuẩn bị nội dung kháng cáo (đ/c Huyền). 

Chiều - Thăm tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết 2022 (Chủ tịch, đ/c Huyền); 

- Họp Tổng kết Ban đại diện NHCSXH năm 2021 (đ/c Biên); 

- Dự hội nghị tổng kết ngành Công Thương (đ/c Cảnh). 

3. Thứ 4 (26/01)  

Sáng - Tổng kết công tác PCD 2021 (Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Nghe báo cáo điều chỉnh QHCT Khu du lịch Bãi Cóc và một số nội dung về công 

tác lập quy hoạch xây dựng (Chủ tịch, các PCT). 

4. Thứ 5 (27/01) 

Sáng - Viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh lúc 06h30’ (Chủ tịch, các PCT); 

- Họp mặt mừng Đảng mừng Xuân 2022 lúc 08h00’(Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Thăm tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết 2022 (Chủ tịch, đ/c Huyền); 

- Thăm, chúc Tết 2022 các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động du lịch (đ/c Biên); 

- Đối thoại công dân (đ/c Cảnh). 

5. Thứ 6 (28/01) 

Sáng - Thăm tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết 2022(CT, đ/c Cảnh, đ/c Huyền); 

- Đi kiểm tra công tác chuẩn bị đón tết (đ/c Biên). 

Chiều - Thăm tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết 2022 (CT, đ/c Cảnh, đ/c Huyền); 

- Đi kiểm tra công tác chuẩn bị đón tết (đ/c Biên). 
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