
 

 
 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021 
 
 

 

Thời gian 
Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Nguyễn Ngọc Huynh 

Phó Chủ tịch 

Lê Thanh Phương 

Thứ hai 

31/5/2021 

Sáng: Họp báo UBND huyện 

Chiều:  Họp báo Huyện ủy 

 

Sáng: Dự họp trực tuyến với Đoàn công 

tác Ngân hàng thế giới – VPUBND tỉnh. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy 

  

Sáng: Họp báo UBND huyện 

Chiều: Họp báo Huyện ủy 

 

Thứ ba 

01/6/2021 

Sáng: Trao tặng quà cho bà con Việt Kiều 

CPC có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng 

Covid-19 – Phòng họp trực tuyến 

Chiều: 14 giờ 30 phút, tiếp Đoàn Thanh tra 

tỉnh công bố Quyết định thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân 

sách tại huyện – PH01 UBND huyện. 

Sáng: Tham gia Đoàn công tác Huyện ủy 

làm việc về công tác nhân sự các xã, thị 

trấn.  

Chiều: Tham gia Đoàn công tác Huyện ủy 

làm việc về công tác nhân sự các xã, thị 

trấn.  

  

Sáng: Trao tặng quà cho bà con Việt Kiều 

CPC có hoàn cảnh khó khăn do ảnh 

hưởng Covid-19 Phòng họp trực tuyến 

 

Chiều: 14 giờ, dự họp xác định nguồn vốn 

đầu tư xây dựng Bệnh viện dã chiến – Sở 

Tài chính. 

Thứ tư 

02/6/2021 

Sáng: 8 giờ, làm việc với VNPT An Giang 

về việc triển khai một số giải pháp CNTT 

trên địa bàn huyện -  

Chiều:  Đi công tác tại Tỉnh. 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

 

Sáng: 8 giờ, làm việc với VNPT An 

Giang về việc triển khai một số giải pháp 

CNTT trên địa bàn huyện 

Chiều: Làm việc với các ngành liên quan 

về nhân sự của các khu cách ly. 

Thứ năm 

03/6/2021 

Sáng: Dự họp Tỉnh ủy. 

Chiều: 14 giờ, tiếp công dân (Nguyễn Thiên 

Tường) tại Ban tiếp công dân huyện. 

- 15 giờ, làm việc với các ngành liên quan về 

việc cấp giấy CNQSDĐ của bà Nguyễn Thị 

Gấm xã Phú Hữu. 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc với UBND xã Phước 

Hưng về xây dựng Nông thôn mới. 

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 31 tháng 5  năm 2021 



Thứ sáu 

04/6/2021 

Sáng: Cùng các ngành liên quan khảo sát 

bưng Bảy Thưa xã Khánh An. 

Chiều: 14 giờ, dự Hội nghị Sơ kết Nghị định 

03 của Chính phủ về công tác phối hợp giữa 

03 lực lượng quân sự, công an, Biên phòng – 

Huyện đội. 

Sáng: Tham gia Đoàn công tác Huyện ủy 

làm việc về công tác nhân sự các xã, thị 

trấn.  

Chiều: Tham gia Đoàn công tác Huyện ủy 

làm việc về công tác nhân sự các xã, thị 

trấn.  

 

Sáng: Họp BCĐ tỉnh về kỳ thi TN THPT 

năm 2021 – HT.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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