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 Số 36 - LLV/HU 
  

LỊCH LÀM VIỆC 
của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy  

(Tuần lễ từ 30/8 đến 05/9/2021) 

----- 

Thứ hai - chủ nhật (ngày 30/8 - 05/9):  

* Các đồng chí UV. BTV Huyện ủy tập trung theo dõi, chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

* Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 làm việc theo chương trình 

riêng. 

Thứ tư (ngày 01/9): 

Sáng 07 giờ 00’: BTV Huyện ủy viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện nhân kỷ niệm 

76 năm Ngày Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 - 02/9/2021) (Theo 

Thông báo số 500/TB-UBND, ngày 27/8/2021 của Ủy ban Nhân 

dân huyện). 

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện. 

08 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy. 

 Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy. 

Thứ năm - thứ sáu (ngày 02/9 - 03/9):  

Cán bộ, công chức các cơ quan ban, ngành, đoàn thể Huyện, các 

xã - thị trấn nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 (Các cơ quan, đơn vị của 

Huyện, Đảng bộ các xã - thị trấn phân công cán bộ, công chức 

trực cơ quan và trực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh 

Covid - 19 theo phân công của lãnh đạo). 

* Các cuộc họp, hội nghị phải bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của 

Huyện. 
Lịch làm việc này thay thư mời họp. 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: 

http://phugiao.binhduong.gov.vn) 

 T/L BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:  CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TTTU, VPTU 

- Đ/c Hồ Quang Điệp, UVTV - CN. UBKT Tỉnh ủy,    

- Các đ/c Huyện ủy viên,    

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,    

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện, 

- Hộp thư Công vụ,  

- Lưu VPHU, Tú. Vũ Hải Lý 
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