
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 HUYỆN ỦY TUY PHƯỚC 

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                         *    Tuy Phước, ngày 04 tháng 01  năm 2017 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH 

làm việc từ ngày 09.01 đến 13.01.2017 của Thường trực Huyện ủy  

----- 
 

Ngày, 

tháng 
Nội dung làm việc 

 

Thứ hai 

09.01 

 
 

- Sáng 7 giờ 30 phút: Hội ý Thường trực Huyện ủy. 

Địa điểm: Phòng làm việc đồng chí Bí thư Huyện ủy. 
 

- Sáng 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

chủ trì họp Ban Tổ chức gặp mặt sinh viên tiêu biểu năm 2017. 

Địa điểm: Phòng họp Huyện ủy 
 

- Chiều 13 giờ 30 phút: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực 

tuyến với UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2017. 

Địa điểm: Phòng họp A UBND huyện. 
 

 

Thứ ba 

10.01 

 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 22 

(có giấy mời riêng) 

 

Thứ tư 

11.01 

 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 22 

(tiếp theo) 

 

 

Thứ năm 

12.01 

 

 

- Sáng 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự 

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2016. 

Địa điểm: Hội trường khối Mặt trận và các đoàn thể huyện. 

- Chiều 13 giờ 30 phút: Thường trực Huyện ủy dự đánh giá cán bộ 

công chức cơ quan Văn phòng Huyện ủy. 

Địa điểm: Phòng họp Huyện ủy 

 

Thứ sáu 

13.01 

 

 

 

- Sáng 7 giờ 30 phút: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị triển khai 

nhiệm vụ năm 2017. 

Địa điểm: Hội trường UBND huyện 

- Chiều 13 giờ 30 phút: Thường trực Huyện ủy dự đánh giá cán bộ 

công chức cơ quan Văn phòng Huyện ủy. 

Địa điểm: Phòng họp Huyện ủy 



 

Chương trình này thay giấy mời và được cập nhật thường xuyên trên 

website tại địa chỉ: http://tuyphuoc.vn. Kính đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan sắp xếp công 

việc để tham dự các buổi làm việc nói trên. Nếu có thay đổi Văn phòng HU sẽ 

thông báo điều chỉnh bổ sung./.    

 

 

Nơi nhận: 

             T/L BAN THƯỜNG VỤ 

               CHÁNH VĂN PHÒNG 

- UBKT Tỉnh ủy (theo dõi); 

- Lưu VP, CPVP, CVNC, NVLX-PV.    

 

 
      

                    Nguyễn Văn Dũng 

 

http://tuyphuoc.vn/

