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* 
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Mỹ Tú, ngày 08 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

điều chỉnh lịch làm việc của đồng chí Bí thư Huyện ủy và 

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

(Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022) 

----- 

* Ngày 09/5/2022 (thứ Hai)  

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy: 

+ Buổi sáng: Dự và làm việc với Thường trực Ủy ban nhân dân huyện. 

+ Buổi chiều: Giải quyết công việc tại cơ quan.  

- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Giải quyết công việc tại cơ quan 

(cả ngày). 

* Ngày 10/5/2022 (thứ Ba)  

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy:  

+ Buổi sáng: Làm việc định kỳ với các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện 

ủy (thay giấy mời). 

+ Buổi chiều: Giải quyết công việc tại cơ quan. 

* Ngày 11/5/2022 (thứ Tư) 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy: Giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày). 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự tập huấn Hội đồng Nhân 

dân tỉnh (cả ngày). 

* Ngày 12/5/2022 (thứ Năm)  

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy:  

+ Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 

5/2022 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XIII. 

+ Buổi chiều: Giải quyết công việc tại cơ quan. 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự tập huấn Hội đồng Nhân 

dân tỉnh (cả ngày). 
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* Ngày 13/5/2022 (thứ Sáu)  

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy: Giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày). 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự tập huấn Hội đồng Nhân 

dân tỉnh (cả ngày). 

Văn phòng Huyện ủy kính báo đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị biết, để 

chủ động bố trí lịch công tác. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Huyện ủy, 

- Các Ban, ngành, MTTQ, đoàn thể 

cấp huyện, cơ quan Trung ương, tỉnh 

đóng trên địa bàn, 

- Đảng ủy các xã, thị trấn, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Văn Hoàng Anh 
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