
 

 
 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021 
 

 

Thời gian 
Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Nguyễn Ngọc Huynh 

Thứ hai 

08/3/2021 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều: 14 giờ, Họp báo Huyện ủy. 

- 15 giờ, dự Họp mặt  nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều: 14 giờ, Họp báo Huyện ủy. 

- 15 giờ, dự Họp mặt  nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. 

Thứ ba 

09/3/2021 

Sáng: Dự họp nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án nạo vét 

thông luồng sông Hậu – VP.UBND tỉnh 

Chiều: Khảo sát Phòng khám Đồng ky Quốc Thái và việc xây 

dựng trái phép của bà Huỳnh Thị Nga ở xã Khánh An. 

Sáng: Tham dự Hội nghị tiếp Đoàn công tác Ban Dân vận tỉnh ủy – 

Phòng họp trực tuyến Huyện ủy. 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Thứ tư 

10/3/2021 

Sáng: Tiếp đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh giám sát công tác bầu cử 

đợt 1 – HT Ban Dân vận Huyện ủy. 

Chiều: Họp phiên thường kỳ thành viên UBND huyện – Phòng 

họp trực tuyến. 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, Họp trao đổi các nội dung liên quan đến việc giao đất 

cho UBND huyện – Sở TNMT  

 

Thứ năm 

11/3/2021 

Sáng: 8 giờ, dự Hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung cán 

bộ nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhiệm kỳ 2020 – 2026. 

- 8 giờ 30, cùng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri – 

HT.UBND huyện. 

Chiều: Họp tổng kết thi đua Cụm số 2 các huyện, thị trong tỉnh – 

Phòng họp trực tuyến UBND huyện. 

Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất vụ Đông xuân và triển 

khai sản xuất vụ hè thu năm 2021; công tác PCTT – phòng họp trực 

tuyến UBND huyện. 

- Dự Hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung cán bộ nhiệm kỳ 

2016 – 2021 và nhiệm kỳ 2020 – 2026. 

Chiều:  Dự Hội nghị Ban an toàn giao thông tỉnh – VP.UBND tỉnh 

Thứ sáu 

12/3/2021 

Sáng: Dự họp xác định nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông giai đoạn 2021 – 2025. 

Chiều: Thăm các chốt phòng chống dịch tuyến biên giới xã Vĩnh 

Hội Đông. 

Sáng: Đối thoại hộ dân Dự án tạo quỹ đất mở rộng trụ sở Công an 

huyện – Ban tiếp công dân huyện 

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 08 tháng 3 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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