
 

 
 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021 
 
 

 

Thời gian 
Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Lê Thanh Phương 

Thứ hai 

02/8/2021 

Sáng: Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19 

tại các xã, thị trấn. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy. 

Sáng: Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19 tại các 

xã, thị trấn. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy. 

16 giờ, Họp các ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị kỳ thi TN THPT 

(đợt 2) 

Thứ ba 

03/8/2021 

 

Sáng: Họp các ngành liên quan về nâng cấp, mở rộng đường 

vào khu điều trị bệnh nhân Covid-19 – phòng làm việc 

Chiều: 14 giờ, họp trực tuyến tiêu thụ và lưu thông nông sản 

trong tình hình dịch covid-19. 

Sáng: Họp bàn phương an khởi động khu cách ly  Long Bình. 

Chiều: Họp các ngành: Công an, Quân sự, TTYT, Phòng Y tế xác 

định nguồn lây dịch bệnh, hướng xử lý tại doanh nghiệp Dương Lan 

– thị trấn Long Bình. 

Thứ tư 

04/8/2021 

Sáng: 8 giờ họp trực tuyến công tác phòng chống dịch covid-

19 – Phòng họp trực tuyến huyện 

Chiều: Kiểm tra, chỉ đạo công tác truy vết, phong tỏa liên quan 

các ca dương tính tại doanh nghiệp Dương Lan. 

- 15 giờ 30, họp các ngành: Công an, Quân sự, TTYT, Phòng 

Y tế xác định nguồn lây dịch bệnh, hướng xử lý tại doanh 

nghiệp Dương Lan – thị trấn Long Bình. 

Sáng: 8 giờ họp trực tuyến công tác phòng chống dịch covid-19 – 

Phòng họp trực tuyến huyện. 

Chiều: Cùng Ủy ban MTTQVN huyện tiếp nhận 10 tấn gạo của 

Công an tỉnh hỗ trợ cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh 

hưởng dịch Covid-19. 

Thứ năm 

05/8/2021 

Sáng: 8 giờ 30, họp các đơn vị Công an, Y tế, Trung tâm y tế, 

Sở Y tế, CDC tỉnh về tình hình dịch bệnh tại khu kinh tế cửa 

khẩu Khánh Bình – PH01 UBND huyện. 

 

Chiều: Kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 tại thị 

trấn Long Bình, Khánh An, Quốc Thái. 

 Sáng: 8 giờ 30, họp các đơn vị Công an, Y tế, Trung tâm y tế, Sở Y 

tế, CDC tỉnh về tình hình dịch bệnh tại khu kinh tế cửa khẩu Khánh 

Bình -PH01 UBND huyện.. 

- 10 giờ, họp các đơn vị Công an, Y tế, Hải Quan, Biên phòng, Ban 

Quản lý khu kinh tế tỉnh, Sở Y tế, CDC tỉnh, UBND TT Long Bình 

về giải pháp quản lý, kiểm soát tài xế, công nhân của các DN tại khu 

kinh tế cửa khẩu Khánh Bình. 

 UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
 

An Phú, ngày  02   tháng 8  năm 2021 



Chiều: Làm việc với Hội đồng thi Quốc Thái về công tác chuẩn bị 

thi TN THPT đợt 2.    

Thứ sáu 

06/8/2021 

Kiểm tra hoạt động tại khu cách ly tập trung thị trấn Long 

Bình và khu điều trị bệnh nhân covid-19 

Kiểm tra hoạt động tại khu cách ly tập trung thị trấn Long Bình và 

khu điều trị bệnh nhân covid-19 
 

 

 
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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