
 

 
 

 

   

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 11/9/2021 
 
 

 

Thời gian 
Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Lê Thanh Phương 

Thứ hai 

06/9/2021 

Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến huyện – xã về thực hiện các giải pháp 

tăng cường trong thời gian giãn cách xã hội – PH trực tuyến Huyện ủy. 

Chiều: Kiểm tra công tác phòng chống dịch xã, thị trấn. 

Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến huyện – xã về thực hiện các giải pháp tăng 

cường trong thời gian giãn cách xã hội – Phòng họp trực tuyến Huyện ủy.  

Chiều: Kiểm tra công tác phòng chống dịch xã, thị trấn. 

Thứ ba 

07/9/2021 

 

Sáng: Kiểm tra công tác phòng chống dịch. 

Chiều: Ban chỉ đạo huyện họp trực tuyến với xã Khánh An, thị trấn 

Long Bình về công tác phòng chống dịch covid -19.  

Sáng: Họp trực tuyến với UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP 

của Chính phủ - phòng họp trực tuyến huyện. 

Chiều: Ban chỉ đạo huyện họp trực tuyến với xã Khánh An, thị trấn Long 

Bình về công tác phòng chống dịch covid -19. 

Thứ tư 

08/9/2021 

 Sáng: Họp triển khai Quyết định và lịch trực của Trung tâm chỉ huy 

phòng chống dịch bệnh Covi-19 – HT.UBND huyện. 

Chiều: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy  

Sáng: Kiểm tra công tác phòng chống dịch xã Đa Phước. 

- Họp thông qua Quyết định và lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng chống 

dịch bệnh Covi-19 – HT.UBND huyện. 

Chiều: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.  

Thứ năm 

09/9/2021 

Sáng: Kiểm tra công tác phòng chống dịch xã, thị trấn. 

Chiều: Kiểm tra công tác phòng chống dịch xã, thị trấn. 

Sáng: Kiểm tra công tác phòng chống dịch xã, thị trấn. 

Chiều: Kiểm tra công tác phòng chống dịch xã, thị trấn. 

Thứ sáu 

10/9/2021 

Sáng: Kiểm tra công tác phòng chống dịch xã, thị trấn. 

Chiều: Đón tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến kiểm tra công tác phòng 

chống dịch trên địa bàn huyện. 

Sáng: Họp trao đổi nội dung thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động 

theo NQ 68 của Chỉnh phủ - Sở LĐTBXH. 

Chiều: Đón tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến kiểm tra công tác phòng chống 

dịch trên địa bàn huyện. 

Thứ bảy 

11/9/2021 

Dự họp trực tuyến với BCĐ quốc gia về công tác phòng chống dịch 

bệnh covid-19. 

Dự họp trực tuyến với BCĐ quốc gia về công tác phòng chống dịch bệnh 

covid-19. 
 

 

 

 

 UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
 

An Phú, ngày  06   tháng 9  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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