
 

 

 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020 

 

Thời gian 
Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Nguyễn Ngọc Huynh 

Phó Chủ tịch 

Đoàn Bình Lâm 

Thứ hai 

02/11/2020 

Sáng: Họp báo UBND huyện 

- 10 giờ, Khảo sát khu vực sạt lỡ xã Phú 

Hữu. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy . 

15 giờ, tiếp công dân – Ban Tiếp dân 

huyện 

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: Họp báo UBND huyện. 

- 10 giờ, khảo sát tình hình sạt lỡ xã Phú 

Hữu. 

Chiều: Làm việc thường xuyên . 

 

Thứ ba 

03/11/2020 

Sáng: Làm việc với Ban QLDA, phòng 

KTHT, phòng TCKH về tiến độ giải 

ngân các dự án - Phòng làm việc 

Chiều: Dự Hội nghị sơ kết công tác 

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

năm 2020; triển khai nhiệm vụ tuyển 

quân, tuyển sinh quân sự năm 2021 – HT 

Bộ CHQS tỉnh. 

Sáng: Tham dự buổi làm việc với Ban 

QLDA, phòng KTHT, phòng TCKH về 

tiến độ giải ngân các dự án - Phòng làm 

việc Chủ tịch. 

Chiều: Họp Hội đồng bồi thường bến 

khách Đa Phước – Châu Phong – PH 2 

Sáng: 08 giờ, tiếp và làm việc với Báo An 

Giang - Phòng làm việc. 

- Dự lễ trao học bổng xã Phú Hội. 

- 09 giờ, khảo sát về công tác rút úng tại xã 

Khánh An và vùng nuôi chim yến tại xã 

Khánh An. 

Chiều: Trao nhà cho người nghèo do Sở 

GTVT tài trợ tại xạ Phú Hữu 

Thứ tư 

04/11/2020 

Sáng: Dự Hội nghị tổng kết Đề án 129, 

130 về nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của lực lượng DBĐV giai 

đoạn 2017 – 2020 – HT BCH Quân sự 

huyện.  

Chiều: Tham gia làm việc cùng với 

Đoàn khảo sát cửa khẩu Khánh Bình  

Sáng: Làm việc thường xuyên . 

 

Chiều: Tham gia làm việc cùng với Đoàn 

khảo sát cửa khẩu Khánh Bình 

Sáng: 08 giờ, làm việc với các ngành và xã, 

thị trấn có liên quan về công tác tái định cư 

cho các hộ dân bị sạc lỡ. 

Chiều: Làm việc với các ngành chuyên môn 

và UBND xã Phú Hội về công tác dạy nghề 

ấp nông thôn mới - Phòng làm việc. 

 

Thứ năm 

05/11/2020 

Sáng: Làm việc thường xuyên . 

Chiều: Làm việc thường xuyên . 

 

Sáng: Làm việc thường xuyên . 

Chiều: Làm việc các ngành và Chi cục 

Thuế về việc tiếp nhận trụ sở 

Sáng: 08 giờ, kiểm tra tình hình hoạt động 

của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. 

 

  UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

An Phú, ngày 02 tháng 11 năm 2020 



 Chiều: 14 giờ, làm việc với đơn vị thi 

công các hạng mục công trình WB9 - 

Phòng làm việc 

Thứ sáu 

06/11/2020 

Sáng: 8 giờ, làm việc với Bưu điện tỉnh 

An Giang về kinh phí hỗ trợ hoạt động 

Một cửa. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: Làm việc thường xuyên . 

Chiều: Làm việc thường xuyên . 

Sáng: 08 giờ, tiếp và làm việc với đơn vị 

chuẩn bị album các bài hát về An Phú. 

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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