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 HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO Phú Giáo, ngày 17 tháng 9 năm 2021    

 * 

 Số 39 - LLV/HU 
  

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

(Tuần lễ từ 20/9 đến 26/9/2021) 

----- 

Thứ hai - chủ nhật (ngày 20/9 - 26/9):  

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

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

* BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 làm việc theo chương trình riêng. 
Thứ hai (ngày 20/9):  

TTHU chủ trì tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy (Theo 

Kế hoạch số 06-KH/BCĐ, ngày 15/9/2021 của BCĐ Covid - 19 

tỉnh) (BCĐ Covid - 19 huyện chuẩn bị nội dung và thư mời 

thành phần). 

 Địa điểm: HT Huyện ủy. 

Thứ năm (ngày 23/9): 
Sáng 08 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy. 

 Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.  
Thứ bảy (ngày 25/9): 

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự 

Chương trình “Tấm lòng quân dân”, chung tay cùng chiến sĩ 

tuyến đầu, góp phần giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, đẩy lùi 

và chiến thắng đại dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện do Ban 

CHQS huyện tổ chức. 

 Địa điểm: HT A - Ban CHQS huyện. 

* 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:  PHÓ 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. Lê Thanh Sang 
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