
 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021 

 

Thời gian 
Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Lê Thanh Phương 

Phó Chủ tịch 

Trần Thanh Sơn 

Phó Chủ tịch 

Nguyễn Thị Phướng 

Thứ hai 

15/11/2021 

Sáng: 8 giờ, họp UBND tỉnh hội 

ý về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Chiều: 14 giờ, dự họp báo Huyện 

ủy. 

- 15 giờ, Họp triển khai công tác 

Phòng chống dịch – Huyện Ủy. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 

24/24 giờ. 

Sáng: Làm việc với TTYT huyện 

về mở các khu cách ly FO. 

Chiều: 14 giờ, dự họp báo Huyện 

ủy. 

- 15 giờ, Họp triển khai công tác 

Phòng chống dịch – Huyện Ủy. 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

Thứ ba 

16/11/2021 

Sáng: Họp báo UBND huyện 

Chiều: Làm việc với ông Salim – 

xã Đa Phước. 

 

Sáng: Họp báo UBND huyện 

Chiều: Khảo sát trường tiểu học A 

Long Bình. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 

24/24 giờ. 

Sáng: Họp báo UBND huyện 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

Sáng: Họp báo UBND huyện 

Chiều: Làm việc với UBND xã 

Vĩnh Hội Đông về việc thu hồi đất 

của các hộ dân có đất sản xuất vượt 

quá đường giới hạn phân giới cắm 

mốc. 

Thứ tư 

17/11/2021 

Sáng: 9 giờ, dự lễ trao quyết định 

điều động, bổ nhiệm công chức – 

VP TTCH huyện. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

 

Kiểm tra công tác phòng chống dịch 

bệnh 

 

Sáng: 9 giờ, dự lễ trao quyết định 

điều động, bổ nhiệm công chức – VP 

TTCH huyện. 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Trực lãnh đạo điều hành chung 

24/24 giờ. 

Sáng: Làm việc với đơn vị tư vấn 

đến địa phương thu thập thông tin, 

khảo sát thực tế thực hiện Đề án 

“Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai 

đoạn 2021-2025 định hướng 2030 

- 9 giờ, dự lễ trao quyết định điều 

động, bổ nhiệm công chức – VP 

TTCH huyện. 

  UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 
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Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Thứ năm 

18/11/2021 

Thăm, tặng quà các chốt tuần tra, 

kiểm soát tuyến biên giới. 

 

Sáng: báo cáo bài lớp sơ cấp chính 

trị - TTBDCT huyện. 

Chiều: Kiểm tra công tác phòng 

chống dịch bệnh 

 

 

Sáng: 8 giờ, làm việc với các ngành 

liên quan về công tác nghiệm thu và 

giải ngân các công trình - PLV 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

Sáng: 7h30: Dự khai giảng lớp Bồi 

dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện 

và tương đương năm 2021. 

- 8h30: Làm việc với Sở NN & 

PTNT về tình hình triển khai thi 

công các hạng mục của Tiểu dự án 

thuộc Dự án WB9. 

Chiều: Làm việc với Phòng NN & 

PTNT về tiến độ thực hiện xây 

dựng NTM xã Phước Hưng 

Trực lãnh đạo điều hành chung 

24/24 giờ. 

Thứ sáu 

19/11/2021 

Thăm, tặng quà các chốt tuần tra, 

kiểm soát tuyến biên giới. 

Kiểm tra công tác phòng chống dịch 

bệnh.  

Trực lãnh đạo điều hành chung 

24/24 giờ. 

Sáng: 8 giờ, Họp Tổ công tác xử lý 

xây dựng trái phép của bà Huỳnh Thị 

Nga ở xã Khánh An. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên.  

Thứ Bảy 

20/11/2021 

  Trực lãnh đạo điều hành chung 

24/24 giờ.  

Trực VP: Huỳnh Thanh Vũ. 

Trực CV: Nguyễn Thị Thùy Vinh. 

 

Chủ Nhật 

21/11/2021 

   Trực lãnh đạo điều hành chung 

24/24 giờ. 

Trực VP: Huỳnh Thị Mỹ Châu. 

Trực CV: Nguyễn Bảo Trung 
 

 
 

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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