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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 02/2022 (điều chỉnh) 

(Từ ngày 10/01 đến ngày 14/01/2022) 
--------------------------------------------- 

1. Thứ 2 (10/01)  

Sáng - Hội ý Chủ tịch, các PCT từ 07h10’-07h50’ (Chủ tịch, các PCT); 

- Dự trực tuyến kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV (Chủ tịch) 

- Dự Hội nghị Tỉnh ủy (các PCT).  

Chiều - Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Cảnh); 

- Tiếp và làm việc với Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm UBDT (đ/c Biên); 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

2. Thứ 3 (11/01) 

Sáng - Hội ý Chủ tịch, các PCT từ 07h100’-07h50’(Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh); 

- Dự HN kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban TVTU (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

- Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự trực tuyến Bế mạc kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV (Chủ tịch); 

- Dự HN kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban TVTU (đ/c Biên, đ/c Cảnh); 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

3. Thứ 4 (12/01)  

Sáng - Hội ý Chủ tịch, các PCT từ 07h10’-07h50’(Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh); 

- Dự HN kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban TVTU (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Dự HN trực tuyến Bộ Nội vụ tổng kết ngành nội vụ (đ/c Biên); 

- Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự HN kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban TVTU (Chủ tịch, đ/c Cảnh); 

- Dự HNTT “triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội ” (đ/c Biên); 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

4. Thứ 5 (13/01) 

Sáng - Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Biên); 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh); 

- Dự HN trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021 (đ/c Huyền). 

Chiều - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Biên); 

- Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Cảnh); 

- Họp BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh (đ/c Huyền). 

5. Thứ 6 (14/01) 

Sáng - Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Cảnh); 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên); 

- Làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh (đ/c Huyền). 

Chiều - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Huyền). 

- Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

         CHÁNH VĂN PHÒNG 
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