
 

 

 

 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022 
 
 

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 

23/5/2022 

Sáng: 

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

- 8 giờ 30 phút, thăm và khảo sát 

Trường THCS An Phú. 

Chiều: 14 giờ, dự 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 30 phút, thăm và khảo sát 

Trường THCS An Phú. 

Chiều: 14 giờ, dự họp báo Huyện ủy. 

Sáng: 7 giờ 15 phút, dự chào cờ đầu tuần. 

 

Chiều: 14 giờ, dự họp báo Huyện ủy. 

 

Sáng: 7 giờ 15 phút, dự chào cờ đầu tuần.   

Chiều: 14 giờ, dự họp báo Huyện ủy. 

Thứ ba 

24/5/2022 

Sáng: 8 giờ, dự họp với Công ty Cổ 

phần Điện nước An Giang trao đổi 

một số nội dung liên quan đến dự án hệ 

thống cấp nước KA (PH tầng trệt).  

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng:  
- 8 giờ 15 phút, làm việc với VNPT 

tỉnh An Giang về việc tải dữ liệu lên 

Trung tâm điều hành thông minh IOC  

 (PH Số 2). 

- 9 giờ 30 phút, làm việc với Hội 

LHPN huyện (PH Số 2). 

Chiều: 13 giờ 30 phút, dự HN tiếp 

xúc cử tri xã Phú Hữu của ĐB 

HĐND 3 cấp trước kỳ họp giữa 

năm 2022 (UBND xã Phú Hữu). 

 Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ.  

Sáng: 7 giờ 30 phút, dự HN tiếp xúc 

cử tri xã Khánh An và TT Long 

Bình của ĐB HĐND 3 cấp trước 

kỳ họp giữa năm 2022 (UBND TT 

Long Bình) 

Chiều: 14 giờ, dự HN tổng kết cao 

điểm tuyên truyền kiểm tra về PCCC 

đối với KDC, hộ gia đình… và triển 

khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn 

chặn cháy lớn (HT TTTT chỉ huy CA 

tỉnh). 

 

Sáng: 8 giờ, dự họp với Công ty Cổ 

phần Điện nước An Giang trao đổi 

một số nội dung liên quan đến dự án hệ 

thống cấp nước KA (PH tầng trệt). 

Chiều: 14 giờ, làm việc với Phòng 

LĐTB và XH về một số nội dung liên 

quan đến tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn 

mới do Phòng phụ trách – PLV. 

Thứ tư 

25/5/2022 

Sáng: 8 giờ làm việc với Phòng TC-

KH, BHXH, xã Khánh An và Vĩnh 

Trường liên quan đến nội dung 

BHXH (Phòng họp Tầng trệt). 

- 09 giờ: làm việc các ngành pháp 

luật xử lý phương tiện liên quan đến 

các đối tượng nhập cảnh trái phép 

 

Sáng: 7 giờ 30 phút, dự HN tiếp xúc 

cử tri xã Phước Hưng và Quốc Thái 

của ĐB HĐND 3 cấp trước kỳ họp 

giữa năm 2022 (HT UBND xã Quốc 

Thái). 

Chiều: 14 giờ 00 phút, dự Hội nghị 

triển khai Đề án 06 (HT UBND 

huyện). 

Sáng: 8 giờ, làm việc với Ban quản 

lý Dự án đầu tư Xây dựng khu vực 

huyện - PLV 

Chiều: 14 giờ, đi công tác thị trấn 

Long Bình. 
Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều:  
- 13 giờ 30 phút, dự HN tiếp xúc cử tri 

TT An Phú và xã Vĩnh Trường của ĐB 

HĐND 3 cấp trước kỳ họp giữa năm 

2022 (HT UBND TT An Phú). 

- Làm việc với Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

UBND HUYỆN AN PHÚ 
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Chiều:  
- 13 giờ 30 phút, dự HN tiếp xúc cử tri 

TT An Phú và xã Vĩnh Trường của ĐB 

HĐND 3 cấp trước kỳ họp giữa năm 

2022 (HT UBND TT An Phú). 

- 14 giờ 30 phút, dự Hội nghị triển khai 

Đề án 06 (HT UBND huyện). 

Thứ năm 

26/5/2022 

Sáng: Họp bàn gải pháp về việc chống 

thất thu thuế (PH tầng trệt). 

Chiều: 14 giờ, dự họp Đảng ủy 

Công an huyện (CA huyện). 

Sáng: 7 giờ 30 phút, Báo cáo bài lớp 

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và 

An ninh, đối tượng 4 (BCH QS 

huyện). 

Chiều: 14 giờ 30 phút, khảo sát 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

cùng với Trung tâm Chính trị, 

Phòng Y tế, TTYT, Phòng TCKH 

và TT GDNN-GDTX. 

Sáng: 7 giờ 30 phút, dự HN tiếp xúc 

cử tri của ĐB HĐND 3 cấp trước 

kỳ họp giữa năm 2022 xã Vĩnh Lộc 

và Vĩnh Hậu (HT UBND xã Vĩnh 

Lộc). 

Chiều:  

- 13 giờ 30 phút, dự HN tiếp xúc cử 

tri tại xã Vĩnh Hội Động và xã Phú 

Hội của ĐB HĐND 3 cấp trước kỳ 

họp giữa năm 2022 (HT UBND xã 

Phú Hội). 

Sáng: 8 giờ, dự Hội nghị tập huấn nâng 

cao năng lực  ứng phó sự cố tràn dầu  

trên địa bàn tỉnh AG (CLB Hưu trí 

tỉnh). 

Chiều: Làm việc thường xuyên.  

Thứ sáu 

27/5/2022 

Sáng: 8 giờ, dự Đại hội Tuyên dương 

nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi 

huyện An Phú lần thứ X, giai đoạn 

2019 - 2022. 

Chiều: 13 giờ 30 phút, dự họp tổng 

kết 10 năm tài chính hậu cần quân 

sự (BCHQS huyện). 

Sáng:  
8 giờ, dự Hội nghị Sơ kết bộ phận một 

cửa huyện (dự kiến). 

Chiều: 13 giờ 30 phút, dự HN tiếp 

xúc cử tri xã Khánh Bình và Nhơn 

Hội của ĐB HĐND 3 cấp trước kỳ 

họp giữa năm 2022 tại (HT UBND 

xã Khánh Bình). 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

 Sáng: 7 giờ 30 phút, dự HN tiếp xúc 

cử tri xã Đa Phước của ĐB HĐND 

3 cấp trước kỳ họp giữa năm 2022 

(HT UBND xã Đa Phước). 

Chiều: Họp bàn phương án lập dự 

án khu đất KDC chợ - Búng Bình 

Thiên – PLV. 
 

Sáng: 8 giờ, dự Đại hội Tuyên dương 

nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi 

huyện An Phú lần thứ X, giai đoạn 

2019 - 2022. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

 
 

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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