
 

 

 

 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022 
 
 

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 

16/5/2022 

Sáng: 

- 7 giờ 15 phút, dự chào cờ đầu tuần. 

- Công tác xã Phước Hưng.   

Chiều: 14 giờ, Họp báo Huyện ủy. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng:  

-  7 giờ 15 phút, dự chào cờ đầu tuần. 

- 8 giờ, tham gia cùng đoàn công tác 

Huyện ủy thăm chúc mừng Đại lễ Phật 

đản các cơ sở thờ tự phật giáo.  

Chiều:  

- 14 giờ, Họp báo Huyện ủy. 

- 16 giờ, làm việc với BHXH. 

 

Sáng:  

-  7 giờ 15 phút, dự chào cờ đầu tuần. 

- 8 giờ, tham gia cùng đoàn công tác 

Huyện ủy thăm chúc mừng Đại lễ 

Phật đản các cơ sở thờ tự phật giáo. 

Chiều:  

- 14 giờ, Họp báo Huyện ủy. 

- 15 giờ, công tác ở Trung đoàn 892, 

Châu Phú. 

Sáng: 

-  7 giờ 15 phút, dự chào cờ đầu tuần. 

- Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, Họp báo Huyện ủy. 

Thứ ba 

17/5/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên.    

Chiều: 15 giờ, dự HN thông qua QĐ 

giám sát BTV của Tỉnh ủy. 

Sáng:  
- 8 giờ, dự tổng duyệt chương trình Đại 

hội TDTT huyện (Công viên huyện). 

- 9 giờ 30 phút, làm việc với Phòng 

Nội vụ chuẩn bị tổng kết BPMC và rà 

soát Hồ sơ CB, CC theo KL 71. 

Chiều:  

- 15 giờ, dự HN thông qua QĐ 

giám sát BTV của Tỉnh ủy. 

- 18 giờ 30 phút, tham dự đêm Văn 

nghệ “Ấm tình hậu phương”, tại Trung 

đoàn 892, Châu Phú.  

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ.  

Sáng: 8 giờ, dự họp thông báo kết luận 

giám sát của Thường trực HĐND 

huyện trước kỳ họp thứ 6 (PH1).  

Chiều:  
- 14 giờ, làm việc với Phòng KT-HT 

(PLV). 

- 15 giờ 30 phút, làm việc với 

BQLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 

huyện An Phú. 

Sáng: Tiếp công dân đối với ông 

Nguyễn Văn Bình (thị trấn Long 

Bình) – Ban Tiếp công dân. 

Chiều: 16 giờ, dự họp về việc tháo gỡ 

vướng mắc của doanh nghiệp (Phòng 

khách số 2-VP UBND tỉnh).  

 

Thứ tư 

18/5/2022 

Sáng:  

- 8 giờ, dự HN trực tuyến toàn quốc 

quán triệt và triển khai thực hiện NQ 

06-NQ/TW ngày 24/1/2022. 

Sáng:  

- 8 giờ, dự HN trực tuyến toàn quốc 

quán triệt và triển khai thực hiện NQ 

06-NQ/TW ngày 24/1/2022. 

Sáng: 8 giờ, dự HN trực tuyến toàn 

quốc quán triệt và triển khai thực hiện 

NQ 06-NQ/TW ngày 24/1/2022. 

Chiều: 18 giờ, dự lễ khai mạc Hội chợ 

Sáng:  

8 giờ, dự HN trực tuyến  toàn quốc 

quán triệt và triển khai thực hiện NQ 

06-NQ/TW ngày 24/1/2022. 
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- 9 giờ, Tiếp đoàn khảo sát, giám sát 

trước kỳ họp giữa năm 2022của Ban 

VH-XH HĐND tỉnh (HT. UBND 

huyện). 

 

Chiều: 14 giờ, Họp bàn gải pháp về 

việc chống thất thu thuế (PH tầng trệt). 

- 8 giờ, dự  Hội nghị trực tuyến cung 

cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm 

công tác thông tin cơ sở năm  2022 

(PH trực tuyến). 

- 9 giờ, Tiếp đoàn khảo sát, giám sát 

trước kỳ họp giữa năm 2022 của 

Ban VH-XH HĐND tỉnh (HT. 

UBND huyện). 

Chiều: làm việc Phòng TC-KH, 

Phòng Y tế, TTYT, các xã, thị trấn và 

các đơn vị liên quan về kinh phí chống 

dịch và triển khai tiêm chủng và 

phòng, chống dịch bệnh SXH (HT. 

UBND huyện).   

 

Thương mại quốc tế Tịnh Biên – An 

Giang năm 2022 (KCN Xuân Tô). 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

- 8 giờ, họp về công tác giải phóng mặt 

bằng các đoạn nắn, chỉnh tuyến  đường 

TTBG (tại PH1). 

- 9 giờ 30 phút: Về việc báo cáo tiến 

độ, thông qua phương án bồi 

thường, hỗ trợ bổ sung, thông qua 

giá đất bồi thường và xử lý các khó 

khăn vướng mắc dự án Tăng cường 

khả năng thích ứng và quản lý nước 

cho vùng thượng nguồn sông Cửu 

Long (WB9), huyện An Phú, tỉnh 

An Giang - PH số 1. 

Chiều: 14 giờ, làm việc về các vấn đề 

liên quan đến lò giết mổ gia súc, gia 

cầm tập trung tại xã Khánh Bình. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ năm 

19/5/2022 

Sáng: 7 giờ 30 phút, dự Đại hội thể dục 

thể thao huyện (công viên huyện). 

Chiều: 14 giờ, dự HN trực tuyến giao 

ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển 

khai KL 01-KL/TW ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính  trị về tiếp tục thực hiện 

CT05. 

Sáng: 7 giờ 30 phút, dự Đại hội thể 

dục thể thao huyện (công viên huyện).  

Chiều: 14 giờ, dự HN trực tuyến giao 

ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển 

khai KL 01-KL/TW ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính  trị về tiếp tục thực hiện 

CT05. 

 

Sáng: 7 giờ 30 phút, dự Đại hội thể 

dục thể thao huyện (công viên huyện).  

Chiều: 14 giờ, dự HN trực tuyến giao 

ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển 

khai KL 01-KL/TW ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính  trị về tiếp tục thực hiện 

CT05. 

 

Sáng: 7 giờ 30 phút, dự Đại hội thể dục 

thể thao huyện (công viên huyện).  

Chiều:  
- 14 giờ, Làm việc với Phòng NN và 

PTNT về thực hiện các nhiệm vụ do 

ngành phụ trách. -  PH tầng trệt. 

- 14 giờ, dự HN trực tuyến giao ban 

toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai 

KL 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện CT05. 

Thứ sáu 

20/5/2022 

Sáng: 8 giờ,  làm việc với các cá nhân 

và ngành liên quan về sân tennis Long 

Bình (PH tầng trệt). 

Chiều: 14 giờ, Làm việc với UBND xã 

Phước Hưng về kiểm tra tiến độ xây 

dựng nông thôn mới – HT UBND 

huyện.  

Sáng: làm việc với Phòng GD&ĐT về 

việc tiếp nhận và thuyên chuyển giáo 

viên năm 2022 (PLV). 

Chiều: 14 giờ, tham gia đoàn công tác 

HU thông báo kết luận kiểm tra, giám 

sát TTVHTT huyện. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

 Sáng: Làm việc thường xuyên. 

 

Chiều: làm việc thường xuyên. 

Sáng:  
- 7 giờ 30 phút, dự Lễ phát động trồng 

cây xanh năm 2022 (do LĐLĐ huyện 

tổ chức tại Sân bóng đá ấp Phước Hòa,  

xã Phước Hưng).  

- 8 giờ 30 phút, làm việc với UBND xã 

Nhơn Hội về kiểm tra tiến độ xây dựng 

nông thôn mới. 

Chiều: 14 giờ, Làm việc với UBND xã 

Phước Hưng về kiểm tra tiến độ xây 

dựng nông thôn mới – HT UBND 

huyện 



Thứ Bảy 

21/5/2022 

    

Chủ Nhật 

22/5/2022 

  

 
  

 

 
 

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 Hưng Thượng 
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