
 

 
 

 

   

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021 
 

Thời gian 
Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Lê Thanh Phương 

Thứ hai 

01/11/2021 

Sáng: Dự đối thoại với người Chăm ấp Lama xã Vĩnh Trường về chế 

độ chính sách ASXH. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy 

Sáng: Kiểm tra, thăm hỏi các hộ dân có nhà bị tốc mái do ảnh hưởng mưa 

giông.  

Chiều: Họp báo Huyện ủy 

Thứ ba 

02/11/2021 

 

Sáng: Làm việc với Sở Sở NN-PTNT và các đơn vị liên quan giải 

quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ Tiểu 

dự án tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước vùng thường 

nguồn Sông Cửu long. 

Chiều: Làm việc với UBND xã Phước Hưng về các chỉ tiêu xây 

dựng Nông thôn mới. 

Sáng: Khảo sát công tác phòng, chống dịch tại xã Phú Hội và Vĩnh Hội 

Đông.  

Chiều: Dự lễ trao điện thoại của Chương trình “Sóng và máy tính cho em” 

tại 03 xã bờ Đông. 

 

Thứ tư 

03/11/2021 

Sáng: 09 giờ, họp với Cty Hải Đến và các ngành liên quan về xây 

dựng cầu Vĩnh Lộc và bến khách ngang sông Đa Phước–Châu phong 

– Trung tâm Chỉ huy.  

Chiều: - 14 giờ, Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện hoàn 

thành hồ sơ, thủ tục các dự án để đủ điều kiện bố trí kế hoạch 

vốn năm 2022 – Phòng họp trực truyến huyện. 

Sáng: Dự họp thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh – Phòng họp trực tuyến 

Huyện ủy. 

Chiều: Khảo sát công tác phòng, chống dịch tại xã Vĩnh Lôc và thị trấn 

Long Bình. 

 

Thứ năm 

04/11/2021 

Sáng: Họp giải quyết xây dựng trái phép trên địa bàn xã Khánh An. 

Chiều: 14 giờ, Họp Hội đồng NVQS huyện – Huyện đội 

  

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Thứ sáu 

05/11/2021 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều: Tiếp công dân  

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 01 tháng 11 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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