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THÔNG BÁO
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã

(Từ ngày 18/10- 22/10/2021)

Thứ, 
ngày, 
tháng

Buổi Đ/c Vũ Chí Mạnh, 
Chủ tịch UBND xã

Đ/c Trần Đình Thắng
 PCT UBND xã

Sáng
Họp Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Họp 
BCĐ rà soát hộ nghèo cận nghèo    

Họp Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
Họp BCĐ rà soát hộ nghèo cận nghèo    

Thứ 2
18/10

Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng
Làm việc giải quyết xây dựng vi phạm 
hành lang thủy lợi, kênh tưới trạm bơm 
Đò Bía.

Làm việc giải quyết xây dựng vi 
phạm hành lang thủy lợi, kênh tưới 
trạm bơm Đò Bía.Thứ 3

19/10
Chiều Làm việc giải quyết vi phạm xây dựng 

công trình trái phép trên đất chuyển đổi
Làm việc giải quyết vi phạm xây dựng 
công trình trái phép trên đất chuyển đổi

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quanThứ 4
20/10 Chiều  Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quanThứ  5
21/10 Chiều Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quan

Sáng Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quanThứ 6
22/10 Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Nơi nhận:
- VP UBND huyện;
- BTV ĐU, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu VP.

 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đình Thắng
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