Tuần 4 - Tháng 7 - năm 2019
(Cập nhật 07h45’, 22/7/2019)

Thứ
Ngày

THỨ
HAI
22/7

Buổi

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẠC LIÊU
(Từ 22/7/2019 đến 26/7/2019)

Chánh Văn phòng
NGUYỄN TẤN KHƯƠNG
- L/v tại cơ quan.

Phó Chánh Văn phòng
ĐINH XUÂN PHƯỢNG
- L/v tại cơ quan.

Phó Chánh Văn phòng
TÔ THÀNH PHƯƠNG

Sáng

Chiều

Sáng
THỨ
BA
23/7
Chiều

Sáng
THỨ
TƯ
24/7
Chiều

- 14h: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết An
toàn giao thông quý II, phương hướng nhiệm vụ quý
III năm 2019 (do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, cùng
dự có Phó Thủ tướng TT. Trương Hòa Bình).
(tại Phòng họp số 1 – Tầng 2)
- 08h: Cùng Chủ tịch họp báo chí UBND tỉnh cung
cấp thông tin định kỳ Quý II/ năm 2019.
(tại Hội trường tầng 3 - UBND tỉnh)

- 14h: L/v với Đoàn thanh tra.
(Họp nội bộ)
- 15h: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.
(Họp nội bộ)
- 07h30’: Cùng PCT Nam tiếp và làm việc với Đoàn
kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp (do đ/c Đặng
Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm
hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật làm
Trưởng đoàn).
(tại Phòng họp số 1 – Tầng 2)

- 15h: Cùng PCT.TT tiếp bà Tổng Lãnh sự Úc
Julianne Cowley đến chào xã giao Lãnh đạo UBND
tỉnh BL.
(tại Phòng Khánh tiết UBND tỉnh)

- 14h: Cùng TTUB dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
(để báo cáo dự thảo Quy chế quản lý thống nhất các
hoạt động đối ngoại).
(Họp nội bộ)

- Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và
an ninh tại Sóc Trăng (từ ngày 01/7 – 23/7/2019).

- 16h: Đón Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận TW (có
chương trình riêng).
- 08h: Dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Ủy ban
quốc gia về Chính phủ điện tử với BCĐ xây dựng
Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, Bộ, Ngành,
địa phương (do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, cùng
dự có PTT. TT Trương Hòa Bình và PTT. Vũ Đức
Đam).
(tại Phòng họp số 1 – Tầng 2)

- Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và
an ninh tại Sóc Trăng (từ ngày 01/7 – 23/7/2019).

- L/v tại cơ quan.
- L/v tại cơ quan.

- 14h: Cùng PCT Nam tiếp và làm việc với Đoàn
kiểm tra của Ban Dân vận TW về kiểm tra việc thực
hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019 và khảo sát
đề tài nghiên cứu cấp quốc gia (do đ/c Hà Ngọc
Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm
Trưởng đoàn).
(tại Hội trường tầng 3 - UBND tỉnh)

- 08h: Cùng Chủ tịch tiếp công dân của địa bàn
TPBL.
(tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh)
(cả ngày)

- L/v tại cơ quan.

- 06h: Viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ,
Tượng đài sự kiện Mậu Thân và Nghĩa trang liệt sĩ
tỉnh, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Sáng
THỨ
NĂM
25/7
Chiều

- 14h: Cùng Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn công
tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
thiên tai đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh BL năm 2019 (do đ/c
Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh - Tham
mưu trưởng Cảnh sát biển, Ủy viên BCĐ TW làm
Trưởng đoàn).
(tại Phòng họp số 1 – Tầng 2)

- L/v tại cơ quan.

- 08h: Hội ý Thường trực UBND tỉnh.
(Họp nội bộ)

- 08h: Hội ý Thường trực UBND tỉnh.
(Họp nội bộ)

- 08h: Hội ý Thường trực UBND tỉnh.
(Họp nội bộ)

- 14h: Cùng PCT.TT tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm
toán Nhà nước khu vực V để nghe báo cáo kết quả về
công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán tại tỉnh BL.
(Họp nội bộ)

- L/v tại cơ quan.

- L/v tại cơ quan.

- L/v tại cơ quan.

Sáng
THỨ
SÁU
26/7
Chiều

Thu Nhàn (Tổng hợp)

