UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ IAHLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ia Hla, ngày 25 tháng 01 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021
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Họ và tên chức
danh

Dương Đình Bình
Q. UBND xã

Nguyễn Đức Tôn
PCT UBND xã

Thứ 2
Ngày25/01/2021

Thứ 3
Ngày26/01/2021

Thứ 4
Ngày27/01/2021

Thứ 5
Ngày28/01/2021

*Sáng: Hội nghị triển
khai một số nhiệm vụ
chuẩn bị cho việc
trưng bày các sản
phẩm hội chợ nông
sản an toàn, hội hoa
xuân tết Nguyên đán
Tân sửu năm 2021
*chiều: Dự hội nghị
trực tuyến Tổng kết
công tác ATGT năm
2020
*Sáng: Hội nghị triển
khai một số nhiệm vụ
chuẩn bị cho việc
trưng bày các sản
phẩm hội chợ nông
sản an toàn, hội hoa
xuân tết Nguyên đán
Tân sửu năm 2021
* chiều: Làm việc tại
cơ quan

*Dự hội nghị cán bộ
chủ chốt toàn huyện
nghiên cứu, quán triệt,
học tập NQ Đảng bộ
huyện lần thứ X (2020
-2025) Cả ngày

* Dự hội nghị nghiên *Làm việc tại cơ quan *Sáng: Tổ chức họp
cứu, quán triệt, học tập (cả ngày)
phân khai giao chỉ tiêu
và tuyên truyền NQ
phát triển kinh tế xã
ĐH Đại biểu Đảng bộ
hội năm 2021
tỉnh lần thứ XVI, Đảng
* Chiều: Làm việc tại
bộ huyện lần thứ X
cơ quan
(2020-2025) cả ngày

*Dự hội nghị cán bộ
chủ chốt toàn huyện
nghiên cứu, quán triệt,
học tập NQ Đảng bộ
huyện lần thứ X (2020
-2025) Cả ngày

* Dự hội nghị nghiên
cứu, quán triệt, học tập
và tuyên truyền NQ
ĐH Đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVI, Đảng
bộ huyện lần thứ X
(2020-2025) cả ngày

*Sáng: Làm việc tại
cơ quan
* chiều: Dự họp với
Đoàn Kiểm tra ATTP
của tỉnh (PHB)

Thứ 6
Ngày29/01/2021

*Sáng: Tham dự hội
nghị sơ kết tháng 1
năm 2021 của huyện
(PH A)
* chiều: tham dự họp
HĐVNQS
huyện
(PHA)
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