
 

 
 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021 
 
 

 

Thời gian 
Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Nguyễn Ngọc Huynh 

Phó Chủ tịch 

Lê Thanh Phương 

Thứ hai 

21/6/2021 

Sáng: Khảo sát bưng Bảy Thưa, công trình 

thủy lợi trên địa bàn xã Khánh An, Khánh 

Bình. 

Chiều: 13 giờ 30, họp báo Huyện ủy. 

- 16 giờ, thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo, 

nhân viên Đài truyền thanh An Phú nhân 

Ngày Báo chí Việt Nam. 

 

Sáng: Khảo sát bưng Bảy Thưa, công trình 

thủy lợi trên địa bàn xã Khánh An, Khánh 

Bình. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy. 

 

Sáng: 8 giờ, làm việc với Bảo hiểm xã hội, 

Trung tâm Y tế về chi phí test nhanh sàn lọc y 

tế. 

- 9 giờ làm việc với Phòng Giáo dục và Đào 

tạo về số liệu công tác tuyển sinh lớp 10. 

- 10 giờ, làm việc Phòng Văn hóa và Thông tin 

về quản lý, kiểm soát thông tin đăng tải trên 

các trang mạng xã hội. 

Chiều: Họp trực tuyến công tác phòng chống 

dịch covid-19 tại UBND tỉnh. 

Thứ ba 

22/6/2021 

 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Khen thưởng tập thể cán bộ, chiến sĩ 

công an huyện hoàn thành tốt chỉ tiêu cấp căn 

cước công dân – HT Công an huyện. 

Sáng: Làm việc với phòng Nông nghiệp và 

PTNT về các hạng mục công trình dự án 

WB9 - PLV 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: Thăm các chốt phòng, chống dịch trên 

địa bàn huyện. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Thứ tư 

23/6/2021 

Sáng: Họp các ngành liên quan bàn giải pháp 

thi công đường số 6 TDC Khánh An. 

Chiều: Họp trực tuyến tổng kết công tác bầu 

cử - Phòng họp trực tuyến UBND huyện. 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, làm việc về công tác thu phí 

dịch vụ bơm tiêu rút úng trên địa bàn thị trấn 

Long Bình, xã Khánh Bình và Khánh An – 

PH1. 

Sáng: Làm việc với Phòng Giáo dục và Đào 

tạo về công tác nhân sự ở các trường trực 

thuộc - PLV 

Chiều: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác 

bầu cử - Phòng họp trực tuyến. 

Thứ năm 

24/6/2021 

Sáng: Dự họp Đảng ủy Công an huyện.  

Chiều: Làm việc thường xuyên.  

 

Sáng: Tham dự hội nghị về công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự 

án đầu tư công trên địa bàn tỉnh – HT Trung 

Sáng: Khảo sát 02 điểm trường Tiểu học A 

Phước Hưng và Tiểu học B Phước Hưng. 

Chiều: Triển khai dự thảo Kế hoạch Đại hội 
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tâm Quan trắc và Kỹ thuật Sở TNMT. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

thể dục thể thao - Phòng họp 01. 

Thứ sáu 

25/6/2021 

Sáng: Tiếp dân tại Ban tiếp công dân huyện. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 09 giờ, làm việc với lãnh đạo Văn 

phòng HĐND và UBND huyện về công tác tổ 

chức các hoạt động 30 năm tái lập huyện - 

Phòng Tổng hợp. 

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 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-23T22:46:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<Vpubnd.anphu@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




