
 

 

 
 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020 

 

Thời gian 
Chủ tịch 

Mai Minh Hùng 

Phó Chủ tịch 

Nguyễn Ngọc Huynh 

Phó Chủ tịch 

Đoàn Bình Lâm 

Thứ hai 

16/3/2020 

Sáng: Họp báo UBND huyện 

Chiều: Họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 

– HTUBND huyện 

Sáng: Họp báo UBND huyện  

Chiều: Họp báo Huyện ủy 

 

Sáng: Họp báo UBND huyện  

Chiều: Họp BCĐ phòng chống dịch Covid-

19-HT.UBND huyện 

Thứ ba 

17/3/2020 

Sáng: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng xét 

hồ sơ nâng lương trước thời hạn – PH02 

Chiều Dự Hội nghị thông qua văn kiện và 

nhân sự đại hội Đảng bộ xã, thị trấn – Phòng 

họp trực tuyến huyện ủy. 

  

Dự Hội nghị thông qua văn kiện và nhân sự đại 

hội Đảng bộ xã, thị trấn – Phòng họp trực tuyến 

huyện ủy. 

 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều: Họp đánh giá tình hình cấp thẻ BHYT 

cho đối tượng thuộc ngân sách nhà nước hỗ 

trợ đóng năm 2020 – PH02 

 

Thứ tư 

18/3/2020 

Sáng: Tiếp và làm việc với Thường trực Tỉnh 

ủy về công tác Đại hội và kiểm tra tình hình 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

 Sáng: Tiếp và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy 

về công tác Đại hội và kiểm tra tình hình phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19  

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: Tổng kết công tác vận động hiến máu 

tình nguyện năm 2019-Nhà khách UBND 

tỉnh 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Thứ năm 

19/3/2020 

Dự Hội nghị thông qua văn kiện và nhân sự 

đại hội Đảng bộ xã, thị trấn – Phòng họp trực 

tuyến huyện ủy. 

 

 Dự Hội nghị thông qua văn kiện và nhân sự đại 

hội Đảng bộ xã, thị trấn – Phòng họp trực tuyến 

huyện ủy. 

 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

 

Thứ sáu 

20/3/2020 

Dự Hội nghị thông qua văn kiện và nhân sự 

đại hội Đảng bộ xã, thị trấn – Phòng họp trực 

tuyến huyện ủy. 

Dự Hội nghị thông qua văn kiện và nhân sự đại 

hội Đảng bộ xã, thị trấn – Phòng họp trực tuyến 

huyện ủy. 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

 
 

 

UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

An Phú, ngày 16  tháng 3 năm 2020 

 

Nơi nhận: 

- TT.Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT và các PCT.UBND huyện; 

- VP Huyện ủy; VP.HĐND và UBND huyện; 
- Các cơ quan ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, TT; 

- Lưu: VT. 

 

 

   

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Huỳnh Thị Mỹ Châu    
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