
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022 
 

 

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 

14/02/2022 

Sáng: làm việc thường xuyên. 

Chiều: dự họp báo BTV Huyện ủy.  

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: Kiểm tra công tác đón học sinh 

học trực tiếp các điểm trường trên địa 

bàn huyện. 

Chiều:  
14 giờ, dự họp báo BTV Huyện ủy. 

16 giờ 30 phút, làm việc với Phòng 

LĐ-TB&XH và Phòng TC-KH các 

nội dung có liên quan về kinh phí hỗ 

trợ chế độ chính sách, trợ cấp các đối 

tường F0, F1 và các cơ sở kinh 

doanh... (PH tầng trệt). 

Sáng: Làm việc Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng về việc thực hiện các chỉ đạo 

của UBND huyện liên quan lĩnh 

vực Phòng phụ trách (PLV) 
Chiều: dự họp báo BTV Huyện ủy. 

Sáng: làm việc thường xuyên. 

Chiều: dự họp báo BTV Huyện ủy. 

Thứ ba 

15/02/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

 

   

Chiều: Làm việc thường xuyên 

 

Sáng:  
- 8 giờ 30 phút, làm việc với các 

ngành có liên quan về vấn đề đảm bảo 

học trực tiếp (phòng họp tầng trệt). 

- 10 giờ 30 phút làm việc với Chủ tịch 

HLH phụ nữ huyện. 

Chiều: Làm việc với UBND xã Phú Hữu 

và các đơn vị có liên quan chuẩn bị tổ 

chức Ngày Hội Biên phòng toàn dân. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Công tác ở các xã, thị trấn. 
 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều:  

- 14 giờ: Làm việc với Phòng TN-MT, 

TTPTQĐ, Phòng TC-KH về Kế hoạch 

khai thác đất công năm 2022 (PLV). 

- 15 giờ: Làm việc với BQLDA ĐT&XD, 

Phòng TN-MT, VPĐKĐ về xử lý khiếu 

nại bồi thường đất thuộc Dự án WB9 của 

bà Nguyễn Thị Kim Nhu (PLV). 

Thứ tư 

16/02/2022 

Sáng: Dự lễ đưa, tuyển quân. 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

 

Sáng: Dự lễ đưa, tuyển quân. 

Chiều: Khảo sát điểm phụ trường 

Tiểu học A Đa Phước (Phòng GD-

ĐT; Phòng TC-KH). 

15 giờ 45 phút, tham gia Hội đồng sát 

hạch công chức huyện.  

 

Sáng: làm việc Ban Quản lý Dự án Đầu 

tư và Xây dựng khu vực huyện, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng về Dự án đầu tư cơ sở vật chất, thiết 

bị dạy học phục vụ Chương trình giáo 

dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 

2025 huyện An Phú (PLV). 

Sáng: 9 giờ, dự họp trao đổi, xử lý đề 

nghị giao đất 50 năm khu vực chợ Quốc 

Thái (Sở TNMT). 

 

   

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

   UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÕNG 

 

 

 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   An Phú, ngày 14 tháng 02 năm 2022 



Chiều: 13 giờ, Tiếp đoàn công tác của 

Bộ NN&PTNT đến kiểm tra hiện 

trường,  sơ bộ đánh giá diễn biến, tác 

động gây sạt lở và đề xuất các giải 

pháp xử lý  khu vực biên giới bờ sông 

Hậu và rạch Bình Di. 

Thứ năm 

17/02/2022 

Sáng: Tiếp đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh khảo sát việc thực hiện pháp luật 

về tiếp công dân và giải quyết khiếu 

nại tố cáo... (HT. UBND huyện). 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 8 giờ 30 phút, Dự họp trực 

tuyến về tình hình mở cửa trường học 

của các địa phương (PH số 1 – VP 

UBND tỉnh). 

Chiều: 14 giờ, dự Hội nghị tổng kết 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 

và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (HT. 

UBND tỉnh). 

Sáng: Dự Hội nghị triển khai Phương 

án phối hợp đảm bản ANTT thi công 

thực hiện dự án nạo vét, thông 

luồng… (Phòng họp trực tuyến UB). 

   

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: Làm việc thường xuyên  

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Thứ sáu 

18/02/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên.   

Sáng: Dự họp mặt Dân tộc, tôn giáo, 

nhân sĩ, trí thức xã Vĩnh Hậu. 

Chiều: 14 giờ: 

- Dự Đại hội Hội KH tỉnh (phòng họp 

trực tuyến UBND huyện). 

- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 

BHXH, BHTN, BHYT năm 2022 

(HT. UBND huyện).  

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

 

 Chiều: Làm việc thường xuyên 

 

Sáng: Dự họp mặt Dân tộc, tôn giáo, 

nhân sĩ, trí thức xã Vĩnh Hậu. 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Thứ Bảy 

19/02/2022 

   Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Trực VP: Huỳnh Hưng Thượng  

Trực CV: Nguyễn Văn Trung 

Chủ Nhật 

20/02/2022 

  Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

VP: Nguyễn Thanh Mộng 

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. 

 

 

   

 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Mộng 
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