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UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:      /TB-VP  An Phú, ngày 03 tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại họp báo tuần 

(Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020) 
 

 Ngày 03 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện An Phú tổ chức buổi họp 

báo tuần. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần qua và phương 

hướng tuần tiếp theo của các Phó Chủ tịch và lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu ý kiến kết luận 

chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

 1. Giao Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Huynh: 

- Chỉ đạo ngành y tế khẩn trương tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phòng 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

gây ra trên địa bàn huyện; Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do vi rút 

Corona, trong đó có dự trù kinh phí để tổ chức thực hiện. 

- Chỉ đạo các ngành có liên quan cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân 

xã Khánh Bình chuẩn bị chu đáo nội dụng, kịch bản cho lễ công nhận xã Khánh 

Bình đạt chuẩn nông thôn mới (dự kiến ngày 20/02/2020).   

- Sớm hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện khóa VI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm phục vụ cho Đại hội 

Đảng theo đúng thời gian quy định. 

2. Giao Phó Chủ tịch Lê Minh Thuận:  

Làm việc với Phòng Nội vụ về nhân sự của Hội Người cao tuổi huyện. 

3. Ban Tiếp công dân huyện: 

Chuẩn bị hồ sơ, nội dung và phát hành giấy mời các ngành có liên quan làm 

việc với ông Nguyễn Văn Bình (thị trấn Long Bình); ông Nguyễn Văn Sơn (xã 

Vĩnh Hội Đông); ông Trần Văn Tượng (thị xã Tân Châu) và ông Lê Văn Lùn (xã 

Phú Hội) vào sáng thứ 5 ngày 05/02/2020. 

 Văn phòng HĐND và UBND huyện An Phú thông báo đến các cơ quan ban, 

ngành huyện, UBND các xã, thị trấn có liên quan biết để tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy,  

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên; 

- Các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Mỹ Châu 
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