
ĐẢNG BỘ TỈNH HẬU GIANG 

THÀNH ỦY NGÃ BẢY  

* 

   132-CTr/TU 

(Điều chỉnh lần 1) 

 ẢNG   NG  ẢN      N   

  Ngã Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2022 

 HƯƠNG  RÌNH 
Làm việc của  hường trực  hành ủy từ ngày 28/3-01/4/2022 

----- 

 hứ Hai, ngày 28/3/2022: 

- 7 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc tại cơ quan. 

 hứ Ba, ngày 29/3/2022: 

- 7 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc tại cơ quan. 

 hứ  ư, ngày 30/3/2022: 

- 7 giờ:  /c Bí thư, Phó Bí thư  hường trực làm việc tại cơ quan. 

 hứ Năm, ngày 31/3/2022: 

- 6 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành 

ph  Ngã Bảy lần thứ IX năm 2022. Điểm tại Khu dân cư Hồng Phát, đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ngã Bảy. Đ/c Vũ 

- 13 giờ 30 phút:  /c Bí thư, các Phó Bí thư  hành ủy dự Hội nghị 

trực tuyến Ban  hấp hành  ảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 8, nhiệm kỳ 

2020-2025 tại Hội trường  ỉnh ủy. Điểm cầu tại phòng họp số 3 Thành ủy: 

 ời các đồng chí Ủy viên Ban  hường vụ  hành ủy; trưởng các phòng, 

ngành nhà nước trực thuộc UBND thành phố;  hủ trưởng cơ quan  ặt 

trận  ổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố; đồng chí Bí thư 

đảng ủy,  hủ tịch UBND các xã, phường.   /c Phong, N  H 

 hứ  áu, ngày 01/4/2022: 

- 7 giờ 30 phút: Họp Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị chương 

trình, nội dung Hội nghị Thành ủy lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý 

kiến thông qua phương án quy hoạch Khu thương mại Hồ Xáng Thổi, Khu 

ẩm thực thành ph  (Thường trực UBND thành phố chuẩn bị và mời thành 

phần có liên quan). Mời các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban 

Thường vụ Thành ủy dự. Điểm tại phòng họp s  2 Thành ủy. Đ/c Phong  

- 14 giờ: Thường trực Thành ủy dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi 

đua yêu nước năm 2021.  iểm tại Hội trường UBND thành phố. Đ/c Khởi 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),  

- Đ/c UVBTV Tỉnh ủy chỉ đạo TPNB, 

- Các đồng chí UVBCH, ĐB, CB trực thuộc, 

- Đăng Trang TTĐT, Zalo BCH, TCC Đ, 

- Lưu Văn phòng Thành ủy. 
- Lịch điều chỉnh theo tình hình thực tế 

 /L B N  HƯỜNG  Ụ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

 rần  uấn Phong 
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