
 

 

 

 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 5/6/2022 
 
 

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 

30/5/2022 

Sáng: 

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

- Làm việc thường xuyên 

Chiều: 14 giờ, dự họp báo Huyện ủy. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng:  

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

- 09 giờ, làm việc với Hội LHPN và 

Phòng VHTT liên quan kế hoạch tổ 

chức LH gia đình hạnh phúc tiêu biểu 

(PH tầng trệt). 

Chiều: 14 giờ, dự họp báo Huyện ủy. 

Sáng:  

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

- Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, dự họp báo Huyện ủy. 

 

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

- Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, dự họp báo Huyện ủy. 

Thứ ba 

31/5/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 09 giờ, dự Công bố Quyết định 

Thanh tra (HT Thanh tra Tỉnh). 

Chiều: 14 giờ 30 phút, khảo sát 

Trường THCS Phú Hội, TH B An 

Phú và Khu cách ly TTHTCĐ Đa 

Phước. 

 Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ.  

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 08 giờ, Làm việc với Đoàn 

công tác Sở TNMT về xử lý khó 

khăn, vướng mắc trong công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng thực 

hiện các dự án trên địa bàn huyện – 

PH số 01. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Thứ tư 

01/6/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 07 giờ 30 phút, dự Lễ tuyên 

thệ của chiến sĩ mới. 

Chiều: 15 giờ, làm việc với Phòng 

GD&ĐT (Phòng họp tẩng trệt). 

Sáng:  

- 08 giờ,  xây dựng bến bãi tập kết 

kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu 

đường sông của Cục Hải quan. Phòng 

khách 2 – VPUBND tỉnh.  

- 08 giờ, HN trực tuyến giữa Bộ Y tế 

với 63 tỉnh, thành phố về việc tăng 

cường tiếp nhận và sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19– PH01,VPUBND 

tỉnh. 

Chiều: Làm việc thường xuyên.. 

Sáng: 08 giờ, làm việc với UBND 

xã Phú Hội về tiến độ thực hiện xây 

dựng nông thôn mới. 

Chiều:  
- 14 giờ, Làm việc với UBND xã 

Phú Hữu về tiến độ thực hiện xây 

dựng nông thôn mới. 

UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

An Phú, ngày 30 tháng 5 năm 2022 



Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ năm 

2/6/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, dự Lễ công bố quyết 

định lãnh đạo công an phụ trách địa 

bàn. 

Sáng: 08 giờ, Làm việc với các đơn vị 

có liên quan về việc chuẩn bị cho kỳ 

thi THPT Quốc gia năm 2022. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên.  

 

Sáng: : 8 giờ 30 phút,  Làm việc với 

Sở TN và MT về xử lý lấn chiếm đất 

quốc phòng tại Trạm kiểm soát Biên 

phòng Bắc Đai/Đồn Biên phòng Nhơn 

Hội,  huyện  An  Phú. 

Chiều: Làm việc với Chi cục Quản lý 

đất đai về đất công trên địa bàn huyện.  

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ sáu 

3/6/2022 

Sáng: 7 giờ 30 phút, Họp thường 

kỳ về tình hình kinh tế - xã hội 

tháng 5 và phương hướng nhiệm 

vụ tháng 6 năm 2022. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 7 giờ 30 phút Họp thường 

kỳ về tình hình kinh tế - xã hội 

tháng 5 và phương hướng nhiệm 

vụ tháng 6 năm 2022. 

Chiều: Làm việc thường xuyên.  

 Sáng: 7 giờ 30 phút Họp thường 

kỳ về tình hình kinh tế - xã hội 

tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ 

tháng 6 năm 2022. 

Chiều: Làm việc thường xuyên.. 
Trực lãnh đạo điều hành chung 

24/24 giờ. 

Sáng: 7 giờ 30 phút, Họp thường 

kỳ về tình hình kinh tế - xã hội 

tháng 5 và phương hướng nhiệm 

vụ tháng 6 năm 2022. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Thứ Bảy 

4/6/2022 

    

Chủ Nhật 

5/6/2022 

  

 
  

 

 
 

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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