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     Số  69  -TB/VPTU 
 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
   

 
Vĩnh Châu, ngày 28 tháng 5 năm 2021 

THÔNG BÁO 
lịch làm việc của Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Thị ủy 

(từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021) 

----- 

- Ngày 31/5/2021 (thứ hai): 

+ Bí thư, Phó Bí thư: Sáng họp Chi bộ Văn phòng Thị ủy; Chiều giải quyết 
công việc tại cơ quan. 

- Ngày 01/6/2021 (thứ ba):  

+ Bí thư: Sáng họp Ủy ban bầu cử thị xã Vĩnh Châu; Chiều giải quyết công 
việc tại cơ quan 

+ Phó Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan. 

- Ngày 02/6/2021 (thứ tư):  

+ Bí thư, Phó Bí thư: Sáng làm việc với Chánh VP, các Phó CVP Thị ủy và 
công chức phụ trách kế toán Văn phòng Thị ủy; Chiều giải quyết công việc tại cơ 
quan. 

- Ngày 03/6/2021 (thứ năm): 

+ Bí thư: Sáng làm việc với Đảng bộ xã Lạc Hòa nghe báo cáo tình hình 
thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 05 tháng đầu năm 2021; Chiều giải quyết công 
việc tại cơ quan. 

+ Phó Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan. 

- Ngày 04/6/2021 (thứ sáu): 

+ Bí thư: Sáng dự họp Đảng ủy Quân sự; Chiều giải quyết công việc tại cơ 
quan. 

+ Phó Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan. 

- Ngày 05-06/6/2021 (thứ bảy, chủ nhật): 

+ Trực Thường trực: Phó Bí thư Thị ủy. 

+ Trực Văn phòng: Đ/c Duy Thùy Linh, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy. 

+ Trực lái xe: Đ/c Kim Huỳnh Thai. 
 

Nơi nhận:                                                               
- Đ/c Hồ Thị Cẩm Đào,                                                 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Thường trực HĐND - UBND thị xã, 

- Các Ban xây dựng Đảng, 

- Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể thị xã, 

- Chi bộ, Đảng bộ cơ sở,                                                                  
- Tổ Hành chính - Quản trị,                                                                                 
- Lưu Văn phòng Thị ủy. 

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Huỳnh Hoàng Nhựt 
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