
 

 

 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020 

 

Thời gian 
Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Nguyễn Ngọc Huynh 

Phó Chủ tịch 

Đoàn Bình Lâm 

Thứ hai 

23/11/2020 

Sáng: 9 giờ họp báo UBND huyện 

- 10 giờ làm việc với các ngành liên quan 

về xét tuyển viên chức cấp huyện – PLV. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy. 

Sáng: 8 giờ, Báo cáo tình hình KTXH của 

huyện cho học viên trường Chính trị Tôn 

Đức Thắng đi thực tế tại huyện – Huyện 

ủy. 

- 9 giờ họp báo UBND huyện. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy. 

Sáng: 8 giờ, Họp kiểm tra, sát hạch trình độ 

tiếp nhận công chức không qua thi tuyển – 

PH02. 

- 9 giờ họp báo UBND huyện. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy. 

Thứ ba 

24/11/2020 

Sáng: Dự hội nghị triển khai Kế hoạch 

mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các 

loại tội phạm trước, trong và sau tết 

nguyên đán năm 2021 – HT.Công an 

huyện. 

Chiều: 14 giờ, họp thông qua đồ án quy 

hoạch đô thị Đa Phước và khu Đông thị 

trấn An Phú 

  

Tham dự Khóa bồi dưỡng chức vụ lãnh 

đạo, quản lý cấp huyện năm 2020 -  Tại 

trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An 

Giang. 

Sáng: Dự họp rà soát, hỗ trợ khắc phục các 

điểm sạt lỡ cấp bách trên địa bàn tỉnh – 

UBND tỉnh. 

Chiều: 14 giờ, họp thông qua đồ án quy 

hoạch đô thị Đa Phước và khu Đông thị trấn 

An Phú. 

 

Thứ tư 

25/11/2020 

Sáng: 8 giờ, làm việc với liên doanh nhà 

thầu xây dựng công trình đường tỉnh 957 

– PH01 UBND huyện. 

Chiều: Tiếp dân tại Ban tiếp Công dân 

huyện. 

 

Tham dự Khóa bồi dưỡng chức vụ lãnh 

đạo, quản lý cấp huyện năm 2020 -  Tại 

trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An 

Giang 

Sáng: 8 giờ, họp triển khai Kế hoạch tổ 

chức Đại hội TDTT hai cấp lần thứ IX năm 

2021 – PH01. 

- 10 giờ, làm việc với Phòng LĐTBXH 

thông qua hồ sơ liệt sĩ – PLV. 

 Chiều: Làm việc thường xuyên . 

Thứ năm 

26/11/2020 

Sáng: 8 giờ, dự Hội nghị tập huấn Luật 

Dân quân tự vệ, Luật dự bị động viên – 

HT. UBND huyện 

- 8 giờ 30, làm việc với Cty Tân Đức 

Tham dự Khóa bồi dưỡng chức vụ lãnh 

đạo, quản lý cấp huyện năm 2020 - Tại 

trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An 

Giang 

Sáng: Tham gia cùng đoàn công ty XSKT 

tỉnh trao nhà đại đoàn kết ở thị trấn Long 

Bình. 

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 23  tháng 11 năm 2020 



Mạnh về chợ Quốc và khu tái định cư xã 

Đa Phước – PH 02 UBND huyện. 

Chiều: Dự họp Chi bộ Kho bạc huyện. 

 

Thứ sáu 

27/11/2020 

Sáng: Dự báo cáo tình hình KTXH-

ANQP trong Hội nghị triển khai Nghị 

quyết ĐH Đảng bộ tỉnh và Huyện – HT. 

Huyện ủy. 

Chiều: 14 giờ, làm việc với các nhà 

mạng về việc bó gọn cáp. 

Tham dự Khóa bồi dưỡng chức vụ lãnh 

đạo, quản lý cấp huyện năm 2020 -  Tại 

trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An 

Giang 

Sáng: Dự sơ kết Đề án đổi mới, nâng cao 

hiệu quả giám định tư pháp -  Sở Tư pháp. 

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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