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              Bình Lãng, ngày 20 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã

(Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)

Thứ 
ngày 
tháng

Buổi Đ/c Trần Xuân Mãng 
Chủ tịch UBND xã

Đ/c Nguyễn Khắc Viễn 
Phó Chủ tịch UBND xã

Sáng
Dự hội nghị tiếp xúc cử tri với đại 
biểu HĐND huyện Làm việc tại Trụ sở UBND xã

Thứ 2
20/6 Chiều Làm việc tại Trụ sở UBND xã Họp các hộ dân có diện tích ven 

đê sông Thái Bình

Sáng
Họp Ủy ban diễn tập quân sự (tổng 
duyệt)

Họp Ủy ban diễn tập quân sự 
(tổng duyệt)Thứ 3

21/6
Chiều

Làm việc tại thôn, kiểm tra công trình 
xây dựng Làm việc tại Trụ sở UBND xã

Sáng Làm việc tại Trụ sở UBND xã Làm việc giải quyết tranh chấp 
đất đaiThứ 4

22/6 Chiều Kiểm tra đê điều Làm việc tại Trụ sở UBND xã

Sáng Thường trực tiếp công dân Kiểm tra đôn đốc tiến độ xây 
dựng công trìnhThứ 5

23/6 Chiều
Thường trực tiếp công dân Giải quyết đơn đề nghị của công 

dân

Sáng
Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực 
phòng thủ

Diễn tập chiến đấu xã trong khu 
vực phòng thủThứ 6

24/6 Chiều
Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực 
phòng thủ

Diễn tập chiến đấu xã trong khu 
vực phòng thủ

Nơi nhận:   
- UBND huyện;        
- TT Đảng ủy; HĐND xã ;                                    
- Chủ tịch; Phó Chủ tịch UBND xã;
- Thành viên UBND xã;
- Các công chức chuyên môn;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu: VP.                                                                                                     
                                                                                                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Mãng
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