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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN 

Tuần thứ 07 từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022 

 

Ngày tháng 

năm 
Đ.c Vũ Đức Thiện 

Chủ tịch UBND huyện 

Đ/c Hoàng Như Bách 

Phó Chủ tịch  UBND huyện 
Đ/c Ngọ Quang Khải,  

Phó Chủ tịch  UBND huyện 

Đ.c Nguyễn Thị Ngân 

Phó Chủ tịch HĐND huyện 

 

Ghi chú 

Thứ Hai 

14/02/2022 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

- Giao ban Thường trực HU 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

- Giao ban Thường trực HU 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

- Giao ban Thường trực HU 

Sáng: Giao ban TT HĐND với 

LĐ các Ban HĐND, LĐ và CV 

VP HĐND&UBND 

 

 

 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

- Giao ban lãnh đạo UB huyện 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

- Giao ban lãnh đạo UB huyện 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

- Giao ban lãnh đạo UB huyện 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

15/02/2022 

Sáng: 7h30, Họp UBND huyện 

thường kỳ tháng 02/2022 

Sáng: Họp xem xét dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

phân bổ vốn ngân sách nhà nước 

trung hạn và hằng năm để thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025 (57/T4 UB 

tỉnh) 

Sáng: 7h30, Họp UBND huyện 

thường kỳ tháng 02/2022 
Sáng: 7h30, Họp UBND huyện 

thường kỳ tháng 02/2022 

 

Chiều: 16h00, duyệt chương trình 

Lễ giao, nhân quân 

Chiều: Kiểm tra công tác GPMB 

Dự án Thủy điện Tràng Định 2. 

(Đào Viên, Quốc Việt) 

Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Tư 

16/02/2022 

Sáng: 7h15, Dự Lễ Giao quân năm 

2022 

 

Sáng: 8h30, Họp Hướng dẫn thẩm 

định Dự toán kinh phí và Kế hoạch 

lựa chọn Nhà thầu thực hiện Công 

tác quản lý, bảo dưỡng thường 

Sáng: 08h00, Làm việc với Đoàn 

khảo sát thực địa phục vụ công tác 

lập quy hoạch tỉnh (9/, tại huyện) 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 
9h30, Kiểm 

tra tình hình 

thực hiện dự 

án Cải tạo 

nền, mặt 



xuyên đường bộ trên các tuyến 

huyện và đường nội thị(378/, tại Sở 

GTVT) 

đường đoạn 

Km8-Km29, 

Km 40-

Km66 4A, 

(360/ tại 

huyện) Ủy 

quyền phòng 

KTHT dự 

Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều: 14h00, Họp xem xét dự thảo 

KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

thuộc lĩnh vực phụ trách 

Chiều: 13h45 Dự kiến kiểm tra 

tiến độ các công trình xây dựng 

NTM xã Quốc Khánh 

Thứ Năm 

17/02/2022 

Sáng: 8h00, Hội nghị trực tuyến 

(02 cấp) tổng kết phong trào thi 

đua, công tác khen thưởng năm 

2021và triển khai nhiệm vụ công 

tác năm 2022(53/, t3 UB huyện) 

Sáng: 8h00,  làm việc với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về 

tình hình thực hiện một số đề án, 

chính sách lĩnh vực nông nghiệp và 

công tác sản xuất vụ Xuân năm 

2022(51/ tại sở Nông nghiệp) 

Sáng:  Bộ CHQS tỉnh khảo sát tại xã 

Tân Minh 
Sáng: 8h00, Hội nghị trực tuyến 

(02 cấp) tổng kết phong trào thi 

đua, công tác khen thưởng năm 

2021và triển khai nhiệm vụ công 

tác năm 2022(53/, t3 UB huyện) 

 

Chiều: 14h00 Họp HĐThẩm định 

hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư 

Nà Nghiều, xã Đại Đồng (29/GM, 

t3 UBND huyện) 

Chiều: 14h00 Họp xem xét, đôn đốc 

triển khai thực hiện các dự án đầu 

tư sử dụng vốn ngoài ngân sách 

(49/ T4 UB tỉnh)  

Chiều: Bộ CHQS tỉnh khảo sát tại xã 

Đào Viên 
Chiều: 14h00 Họp HĐThẩm định 

hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư 

Nà Nghiều, xã Đại Đồng (29/GM, 

t3 UBND huyện) 

Thứ Sáu 

18/02/2022 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

- Giao ban Thường trực HU 

Sáng: Làm việc tại cơ quan Sáng:  Bộ CHQS tỉnh khảo sát tại xã 

Quốc Khánh, Đội Cấn 
Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: Dự kiến họp Chủ tịch, các 

PCT mở rộng: Quán triệt, đôn đốc  

triển khai các nội dung công việc 

năm 2022 

Chiều: Dự kiến họp Chủ tịch, các 

PCT mở rộng: Quán triệt, đôn đốc  

triển khai các nội dung công việc 

năm 2022 

Chiều: Bộ CHQS tỉnh khảo sát tại xã 

Quốc Khánh, Đội Cấn 
Chiều: Dự kiến họp Chủ tịch, các 

PCT mở rộng: Quán triệt, đôn đốc  

triển khai các nội dung công việc 

năm 2022 

THỨ BẨY 

19/02/2022 

Nghỉ Nghỉ Nghỉ 
Sáng: Trực cơ quan 

 

Nghỉ Nghỉ Nghỉ 
Chiều: Trực cơ quan  

 

CHỦ NHẬT 

20/02/2022 

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  

 


