
  ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN ĐỒNG XUÂN                                  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
      

  Số:        /UBND-VP                                       Đồng Xuân, ngày      tháng 5 năm 2020 

                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN 

(Từ 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020) 

 

Thời 

gian 

NỘI  DUNG CÔNG TÁC 

Buổi sáng Buổi chiều 
Ghi 

chú 

Thứ 2 

04/5 

- Hội ý lãnh đạo UBND huyện 

- Đ/c Chánh – PCT làm việc với BQL rừng 

phòng hộ, phòng Tài nguyên và MT, Hạt 

Kiểm lâm. 

- Đ/c Chánh – PCT làm việc với các 

ngành, địa phương về góp ý một số dự 

án trên địa bàn huyện. 

 

Thứ 3 

05/5 

- Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- Đ/c Trọng – PCT đi thăm một số cơ sở tôn 

giáo nhân ngày Đại lễ Phật đản (cả ngày). 

- Đ/c Chánh – PCT làm việc với các ngành: 

TC-KH, KT&HT, TT PTQĐ, UBND thị trấn 

La Hai, UBND xã Xuân Quang 3 rà soát tiến 

độ các khu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thị 

trấn La Hai, xã Xuân Quang 3. 

- Đ/c Chủ tịch đi công tác xã Xuân Sơn 

Nam. 

- Đ/c Chánh – PCT làm việc các cơ 

quan: TC-KH, NN&PTNT, KT&HT, 

phòng Dân tộc bàn thống nhất một số 

nội dung về thủ tục thuộc CTMTQG. 

 

Thứ 4 

06/5 

- Đ/c Chủ tịch đi công tác xã Đa lộc (cả ngày) 

- Đ/c Trọng – PCT kiểm tra công tác phòng 

chống dịch Covid-19 các trường học. 

- Đ/c Chánh – PCT làm việc với Đoàn giám 

sát HĐND tỉnh. 

- Đ/c Trọng - PCT làm việc tại cơ quan 

- Đ/c Chánh – PCT dự nghiệm thu vỉa 

hè tuyến đường Trần Phú. 

 

Thứ 5 

07/5 

 

- Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan 

- Đ/c Trọng – PCT làm việc với phòng 

LĐTB&XH, phòng Dân tộc rà soát triển khai 

kế hoạch 2020. 

- Đ/c Chánh – PCT đi công tác xã Xuân 

Quang 3, Xuân Phước kiểm tra công tác 

chống hạn vụ Hè Thu. 

 

- Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 4/2020. 

- Đ/c Trọng – PCT kiểm tra công tác 

phòng chống dịch Covid-19 các trường 

học. 

- Đ/c Chánh – PCT đi công tác xã Đa 

Lộc kiểm tra tình hình triển khai bộ 

tiêu chí Vườn mẫu nông thôn mới. 

 

Thứ 6 

08/5 

- Đ/c Chủ tịch, đ/c Trọng – PCT làm việc tại 

cơ quan. 

- Đ/c Chánh – PCT làm việc với Đoàn giám 

sát HĐND tỉnh. 

 

- Đ/c Chủ tịch, đ/c Trọng – PCT làm 

việc tại cơ quan. 

- Đ/c Chánh – PCT làm việc với TT 

PTQĐ rà soát công tác quyết toán 

tuyến Phú Yên – Gia Lai (gđ1). 

 

Thứ 7 

09/5 
   

CN 

10/5 
   

Ghi chú: Trên đây là lịch công tác dự kiến, đầu việc có thể thay đổi theo chỉ đạo của Tỉnh, của 

Huyện Ủy và công việc đột xuất của UBND huyện. 

Nơi nhận:                                  TL.CHỦ TỊCH 

- TT.Huyện ủy;                                        CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Thường trực HĐND huyện;                                                               

- Chủ tịch, các PCT UBND  huyện;                                                                           

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy;                            

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan Trung ương, Tỉnh trên địa bàn huyện; 

- Chánh VP, các PCVP; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang Thông tin điện tử;                                 

- Lưu VT,TH.                                                                                                                  Phan Thị Thu Thảo 
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