
 

 
 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021 
 
 

 

Thời gian 
Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Nguyễn Ngọc Huynh 

Phó Chủ tịch 

Lê Thanh Phương 

Thứ hai 

28/6/2021 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy. 

 

Sáng: Tham dự buổi làm việc với Đoàn công 

tác Bộ NN và PTNT – VPUBND tỉnh. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy. 

 

 

Sáng: Làm việc với Ủy ban nhân dân xã 

Khánh Bình về việc quản lý, giám sát cách ly y 

tế tại nhà đối với người hết thời gian cách ly y 

tế tập trung về địa bàn xã. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy. 

 

Thứ ba 

29/6/2021 

 

Sáng: 8 giờ 30 phút, thăm, động viên tinh 

thần các y, bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế 

và Phòng Y tế trong công tác phòng, chống 

dịch covid-19 - HT Trung tâm Y tế huyện. 

- 10 giờ, họp thông qua dự thảo Đề án sáp 

nhập Trung tâm PTQĐ vào Ban QLDA 

huyện. 

Chiều: Họp chi bộ Văn phòng. 

Sáng: Dự Họp Hội đồng nhân dân xã Khánh 

An. 

Chiều: Họp chi bộ Văn phòng 

Sáng: 8 giờ 30 phút, thăm, động viên tinh 

thần các y, bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế 

và Phòng Y tế trong công tác phòng, chống 

dịch covid-19 - HT Trung tâm Y tế huyện. 

- 10 giờ, họp thông qua dự thảo Đề án sáp 

nhập Trung tâm PTQĐ vào Ban QLDA 

huyện. 

Chiều: Dự Họp công tác phòng chống dịch 

Covid-10 trong các cơ sở y tế - Tp Châu Đốc 

Thứ tư 

30/6/2021 

Sáng: Tham dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã 

Đa Phước. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều: Tham dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã 

Phước Hưng. 

 

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

pháp về việc xử phạt vi phạm hành chính liên 

quan đến công tác phòng chống dịch covid-19 

- PLV. 

- 9 giờ, làm việc với lãnh đạo Văn phòng về 

công tác chuẩn bị cho Kế hoạch 30 năm tái 

lập huyện An Phú – PLV. 

Chiều: Tham dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã 

Vĩnh Hậu. 

 UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
 

An Phú, ngày       tháng 6  năm 2021 



Thứ năm 

01/7/2021 

Sáng: 8 giờ, thăm, động viên giáo viên, học 

sinh 03 trường THPT: An Phú, Quốc Thái, 

Vĩnh Lộc tham gia tốt kỳ thi TN.THPT năm 

học 2020-2021. 

Chiều: Làm việc thường xuyên.  

Sáng: Tiếp Văn phòng Điều phối Nông thôn 

mới tỉnh tại xã Phước Hưng. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

Sáng: 8 giờ, thăm, động viên giáo viên, học 

sinh 03 trường THPT: An Phú, Quốc Thái, 

Vĩnh Lộc tham gia tốt kỳ thi TN.THPT năm 

học 2020-2021. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Thứ sáu 

02/7/2021 

Sáng: - Dự họp HĐND huyện. 

- Dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh về 

KTXH 6 tháng đầu năm 2021. 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

 

Sáng: - Dự họp HĐND huyện. 

- Dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh về 

KTXH 6 tháng đầu năm 2021. 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: - Dự họp HĐND huyện. 

- Dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh về 

KTXH 6 tháng đầu năm 2021. 

Chiều: 14 giờ, làm việc với Phòng Lao động - 

TBXH và Bưu điện huyện về việc chi trả chế 

độ cho người hưởng chế độ chính sách thông 

qua Bưu điện - PLV. 

- 15 giờ, làm việc với Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc 

triển khai giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 

tiểu học và trung học cơ sở - PLV. 
 

 

 
 

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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