
 

 

 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020 

 

Thời gian 
Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Nguyễn Ngọc Huynh 

Phó Chủ tịch 

Đoàn Bình Lâm 

Thứ hai 

26/10/2020 

Sáng: Làm việc thường xuyên . 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên . 

Sáng: 8 giờ, dự lễ trao Quyết định bổ 

nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân 

dân huyện – Tòa án nhân dân huyện. 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên . 

Sáng: 08 giờ, làm việc với các ngành có liên 

quan về kinh phí hoạt động của bộ phận một 

cửa huyện, phòng họp không giấy, hội nghị 

trực tuyến – Phòng làm việc. 

Chiều: 14 giờ, làm việc với Phòng Văn hóa - 

Thông tin và BGĐ Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao huyện về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 

tái lập huyện – Phòng làm việc. 

Thứ ba 

27/10/2020 

Sáng: Họp báo Huyện ủy 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên . 

Sáng: Họp báo Huyện ủy. 

Chiều: 15 giờ, Họp báo cáo tình hình triển 

khai dự án nạo vét thông luồng từ Cồn Cóc 

đến bến đò Chợ mới Phước Hưng – 

VP.UBND tỉnh 

 

Sáng: Họp báo Huyện ủy. 

Chiều: 14 giờ, làm việc với Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về công tác nhân sự trường học. 

- 15 giờ, làm việc với các đơn vị có liên quan 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ 

tầng và UBND xã Vĩnh Hậu về việc di dời 

trạm thu phát sống di động mặt đất - Phòng 

làm việc. 

Thứ tư 

28/10/2020 

Sáng: 7 giờ 30, dự  Hội nghị trực tuyến 

học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ 

tỉnh (1,5 ngày) – phòng trực tuyến 

Huyện ủy. 

Chiều: Dự Hội nghị tổng kết mô hình 

“Chung tay giúp đỡ người hoàn lương” – 

HT.UBND huyện. 

Sáng: 7 giờ 30, tiếp xúc cử tri tại xã Quốc 

Thái. 

Chiều: 13 giờ 30 Tiếp xúc cử tri tại thị trấn 

An Phú 

 

Sáng: 7 giờ 30, dự  Hội nghị trực tuyến học 

tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh (1,5 

ngày) – phòng trực tuyến Huyện ủy. 

Chiều: Dự  Hội nghị trực tuyến học tập, 

quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh (1,5 ngày) 

– phòng trực tuyến Huyện ủy. 

  UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

An Phú, ngày 26 tháng 10 năm 2020 



Thứ năm 

29/10/2020 

Sáng: 7 giờ 30, dự  Hội nghị trực tuyến 

học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ 

tỉnh– phòng trực tuyến Huyện ủy. 

Chiều: Làm việc thường xuyên . 

 

Sáng: 8 giờ, Họp Hội đồng bồi thường dự 

án bến khách ngang sông Đa Phước – 

Châu Phong – Phòng họp 2 UBND huyện. 

Chiều: 13 giờ 30 Họp Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

 

Sáng: Họp thông qua đề cương mô hình 

nông nghiệp ứng dung công nghệ cao – PH 

01 UBND huyện. 

Chiều: 14 giờ, làm việc với ngành liên quan, 

hiệu trưởng các trường về tháo gỡ khó khăn 

của các điểm trường. 

 

Thứ sáu 

30/10/2020 

Sáng: Làm việc thường xuyên . 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 7 giờ 30 Tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh 

Lộc 

Chiều: 13 giờ 30 Tiếp xúc cử tri xã Phú 

Hội. 

Sáng: Dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến 

- UBND tỉnh 

Chiều: Làm việc thường xuyên . 

 

 
 

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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