
 

 
 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021 
 
 

 

Thời gian 
Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Lê Thanh Phương 

Thứ hai 

05/7/2021 

Sáng: Họp trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch 

covid-19 

Chiều: Họp báo Huyện ủy. 

 

Sáng: Họp trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch 

covid-19 

Chiều: Họp báo Huyện ủy. 

 

Thứ ba 

06/7/2021 

 

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19 tại các xã, thị 

trấn. 

Chiều: Họp Thường trực Huyện ủy. 

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19 tại các xã, thị trấn. 

Thứ tư 

07/7/2021 

Sáng: Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19 tại các 

xã, thị trấn. 

Chiều: Họp trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng chống 

dịch covid-19 

 

Sáng: Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19 tại các xã, 

thị trấn. 

Chiều: Họp trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch 

covid-19 

Thứ năm 

08/7/2021 

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19 tại các xã, thị 

trấn 

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19 tại các xã, thị trấn 

Thứ sáu 

09/7/2021 

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19 tại các xã, thị 

trấn  

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19 tại các xã, thị trấn 

 

 

 

 UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
 

An Phú, ngày 05 tháng 7  năm 2021 

 

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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