
 

 
 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021 

 
 

 

Thời gian 
Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Nguyễn Ngọc Huynh 

Phó Chủ tịch 

Lê Thanh Phương 

Thứ hai 

05/4/2021 

Sáng: Tiếp dân tại Ban Tiếp công dân huyện.  

Chiều: 14 giờ họp báo Huyện ủy.  

Sáng: Làm việc thường xuyên  

Chiều: 14 giờ họp báo Huyện ủy. 

Sáng: Làm việc thường xuyên  

Chiều: 14 giờ họp báo Huyện ủy. 

- 16 giờ làm việc với Phòng VHTT về nội dung 

tiếp đoàn Sở VHTTDL đến kiểm tra phong trào 

TDĐKXDĐSVH – Phòng làm việc. 

Thứ ba 

06/4/2021 

Sáng: Dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại và lắng 

nghe ý kiến của nhân dân với người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền năm 2021 - xã Đa Phước. 

Chiều: Dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại và lắng 

nghe ý kiến của nhân dân với người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền năm 2021 - xã Vĩnh Hội 

Đông. 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Dự hội đồng tư vấn thẩm định văn bản 

quy phạm pháp luật – HT Sở Tư pháp 

Sáng: Dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại và lắng 

nghe ý kiến của nhân dân với người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền năm 2021 - xã Đa Phước. 

- 10 giờ, tiếp và làm việc với Sở VHTT và DL – 

Phòng họp 01 UBND huyện. 

Chiều: Dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại và lắng 

nghe ý kiến của nhân dân với người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền năm 2021 - xã Vĩnh Hội 

Đông. 

Thứ tư 

07/4/2021 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều: Họp phiên thường kỳ Thành viên UBND 

huyện đánh giá tình hình KTXH quý I, triển khai 

nhiệm vụ quý II/2021 và triển khai dự thảo Kế 

hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm tái lập huyện 

An Phú – HT. UBND huyện. 

 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Họp phiên thường kỳ Thành viên 

UBND huyện đánh giá tình hình KTXH quý I, 

triển khai nhiệm vụ quý II/2021 và triển khai 

dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm 

tái lập huyện An Phú – HT. UBND huyện. 

 

Sáng: Dự họp trao đổi, thống nhất nội dung kế 

hoạch khảo sát mức sống hộ gia đình người có 

công với cách mạng – Sở LĐTBXH huyện. 

Chiều: Họp phiên thường kỳ Thành viên UBND 

huyện đánh giá tình hình KTXH quý I, triển khai 

nhiệm vụ quý II/2021 và triển khai dự thảo Kế 

hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm tái lập huyện 

An Phú – HT. UBND huyện. 

. 

 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 4 năm 2021 



Thứ năm 

08/4/2021 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: 8 giờ làm việc với Sở NN-PTNN về việc 

khảo sát sạt lở đê bảo vệ sản xuất, dân cư tuyến 

bờ Bắc kênh mới – Phòng họp 01 UBND 

huyện. 

- 9 giờ 30, họp tiến độ thực hiện dự án WB9 

Chiều: Họp thông qua dự thảo quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 – PH 1 UBND huyện. 

Sáng: 8 giờ, làm việc với lãnh đạo Phòng GĐĐT 

huyện về công tác giáo dục – Phòng làm việc. 

- 9 giờ, làm việc lãnh đạo Phòng Y tế và Trung 

tâm Y tế.  

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Thứ sáu 

09/4/2021 

Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh về 

tình hình KTXH quý I năm 2021 – Phòng họp 

trực tuyến UBND huyện. 

Chiều: Tiếp UBBC tỉnh đến kiểm tra công tác 

bầu cử huyện. 

Sáng: Dự Hội nghị triển khai chương trình xúc 

tiến, thương mại, Đầu tư và Du lịch năm 2021 

Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh.  

 

Chiều: Họp ban bầu cử tỉnh. 

Sáng: Dự Hội nghị sơ kết chỉ thị 05/CT-TTg – 

HT.UBND huyện. 

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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