
 

HUYỆN ỦY SÔNG HINH  

VĂN PHÒNG 

* 

Số      -TB/VPHU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Sông Hinh, ngày 15 tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY 

Tuần thứ 43, từ ngày 18 đến ngày 22/10/2021 
 

 

 

Thứ 2 

(ngày 18/10) 

 

14 giờ 00’ 
 

- Thường trực Huyện uỷ gặp mặt cán bộ, công chức Khối Đảng 

nhân Ngày truyền thống các ban xây dựng đảng và văn phòng 

cấp uỷ; Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. 

Thứ 3 

(ngày 19/10) 

 

08 giờ 00’ 

 

09 giờ 00’ 

- Họp Thường trực Huyện uỷ. 

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ.  

 Thứ 4 

(ngày 20/10) 

 

 

08 giờ 00’ 

 
 

 

13 giờ 30’ 

 

 
 

16 giờ 30’ 

- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị xét duyệt chính 

trị, chính sách cho nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập 

ngũ chuẩn bị cho tuyển quan năm 2022. 

- Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn huyện 

quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của 

Trung ương khoá XIII và các chương trình hành động của Tỉnh 

uỷ (tại Huyện uỷ). 

- Hội nghị Huyện uỷ bất thường. 

Thứ 5 

(ngày 21/10)  

 

08 giờ 00’ 

 

 
 

 

14 giờ 00’ 

 

- Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, tiếp 

tục triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, vận 

động, huy động nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 trong 

tình hình mới (Do BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ 

chức). 

- Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với tập thể Đảng uỷ xã 

Đức Bình Tây. 

Thứ 6 

(ngày 22/10) 

 

08 giờ 00’ 

 
07 giờ 00’ 

 

 

- Bí thư Huyện uỷ dự Hội thảo khoa học trực tuyến về Danh 

nhân Lương Văn Chánh (tại điểm cầu Huyện uỷ). 

- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự diễn tập Chiến đấu 

phòng thủ tại xã EaBá. 

 

 

Nơi nhận:   
- Các đ/c Thường trực HU (b/c) 

- HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, 

- Các ban đảng Huyện ủy và TT BDCT. 

- Các TCCSĐ trực thuộc HU, 

- Các đ/c HUV, 

- Lãnh đạo Văn phòng HU, 

- Lưu VPHU.     

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

   Trần Thế Anh 
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