
 

 

 

 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022 
 
 

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 

20/6/2022 

Sáng: 

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

- 8 giờ, khảo sát thực tế các tuyến đê 

bao trên địa bàn các xã Bờ Đông. 

Chiều:  

- 14 giờ, dự họp báo Huyện ủy. 

- 16 giờ, tham gia đoàn Huyện ủy thăm, 

chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách 

mạng Việt Nam tại Đài truyền thanh 

huyện. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: 9 giờ, dự Lễ ra mắt  vận hành 

thử nghiệm Trung tâm điều hành 

thông minh (IOC) tỉnh AG (HT.  

UBND tỉnh). 

Chiều:  

- 14 giờ, dự họp báo Huyện ủy. 

- 14 giờ, dự Hội đồng thẩm định tiêu 

chuẩn, điều kiện công chức cấp xã (PH 

tầng trệt). 

Sáng:  

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

- 8 giờ, họp trao đổi các khó khăn, 

vướng mắc liên quan đến công tác 

phối hợp quản lý Nhà nước giữa các 

ngành huyện và Ban Quản lý khu 

kinh tế tỉnh An Giang đối với các 

lĩnh vực hoạt động trong Khu kinh tế 

cửa khẩu Khánh Bình (PH.2). 
Chiều: 14 giờ, dự họp V/v điều chỉnh 

DAĐTXD công trình bố trí ổn định dân 

cư di dân tự do, thiên tai khu vực ấp 

Thạnh Phú (PH. Sở Xây dựng) 

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

- Tham gia cùng đoàn công tác của 

Chủ tịch huyện KS thực tế các tuyến 

đê bao trên địa bàn các xã Bờ Đông. 

Chiều: 14 giờ, dự họp báo Huyện ủy. 

Thứ ba 

21/6/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 8 giờ, họp tiếp đoàn BTV TU 

(tại HU). 

Chiều: 13 giờ 15 phút, tham gia Hội 

đồng thẩm định sát hạch công chức 

cấp xã (PH trực tuyến). 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ.  

Sáng: Làm việc thường xuyên. 
Chiều: 14 giờ, làm việc với Ban 

Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang 

để trao đổi một số nội dung liên 

quan đến hoạt động đầu tư xây 

dựng, sản xuất kinh doanh của các 

Doanh nghiệp, hệ thống chiếu sáng 

khu vực cửa khẩu và các vấn đề khác 

có liên quan (PH.1). 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, Công bố Kết luận 

thanh tra về việc thực hiện trách nhiệm 

quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông 

của Ủy ban nhân dân huyện An Phú – 

PH tầng trệt. 

Thứ tư 

22/6/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: Họp trao đổi một số nội dung 

liên quan tổ chức lễ khánh thành: 

- Chùa An Hòa Tự B xã Khánh An 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, dự họp theo Kế hoạch 

kiểm tra (đợt 2) năm 2022 của Đoàn 

Sáng:  Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, họp xử lý việc cấp 

GCNQSDĐ của Trường THPT 
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(8 giờ 15 phút; PH tầng trệt). 

- (Công trình mở rộng thánh đường 

EHSAN xã Đa Phước 9 giờ 15 phút, 

PH tầng trệt). 

Chiều: 14 giờ 30 phút, khảo sát tháo 

dỡ 2 phòng học trường tiểu học B 

Khánh An. 

kiểm tra các công trình trọng điểm 

trên địa bàn tỉnh An Giang (Sở 

KH&ĐT) (dự kiến) 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Vĩnh Lộc. 

Thứ năm 

23/6/2022 

Sáng: 8 giờ 30 phút dự công bố Quyết 

định giám sát Chi bộ Kho Bạc (PH. 

Kho bạc huyện). 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 7 giờ 30 phút, báo cáo bài lớp 

KTQP đối tượng 4 (BCH QS huyện). 

Chiều: 14 giờ, dự họp trao đổi thống 

nhất  một số nội dung liên quan tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh – Liệt sĩ (PH. Sở 

LĐ-TB&XH). 

Sáng: Họp Sơ kết kết quả rà soát Cụm 

tuyến dân cư trên địa bàn huyện - PLV. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: Tiếp đoàn khảo sát thực địa khu 

vực sạt lở bờ tây sông Hậu qua xã 

Quốc Thái (8 giờ khảo sát; 10 giờ về 

họp tại PH Trực tuyến).   

Chiều: 14 giờ, làm việc với UBND 

xã Vĩnh Lộc và Vĩnh Hậu về tiến 

độ thực hiện xây dựng nông thôn 

mới – UBND xã Vĩnh Hậu. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ sáu 

24/6/2022 

Sáng:  

- 8 giờ, dự Hội nghị Tổng kết công 

tác thi đua, khen thưởng năm 2021, 

Lễ Truy tặng Danh hiệu Vinh dự 

Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh 

hùng” và trao thưởng cấp Nhà nước 

(HT UBND tỉnh). 
- Làm việc với Sở Tài chính (Sở Tài 

chính). 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng:  

- 7 giờ 30 phút, dự Liên hoan gia đình 

hạnh phúc tiêu biểu (HT. UBND 

huyện). dự kiến. 

- 8 giờ, dự họp khảo sát, đánh giá  thực 

trạng thi hành pháp luật phòng, 

chống mua bán người trên địa bàn 

tỉnh AG (HT. Sở Tư pháp). dự kiến 

Chiều: 14 giờ, họp BCĐ phòng chống 

dịch của huyện (HT. UBND huyện). 

Sáng: Dự HN sơ kết công tác quân sự, 

quốc phòng địa phương 6 tháng đầu 

năm 2022.  

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: 8 giờ, làm việc với UBND xã 

Vĩnh Trường về tiến độ thực hiện xây 

dựng nông thôn mới.  

Chiều: 08 giờ, họp xử lý khó khăn liên 

quan đến đường nước bơm tưới phục 

vụ sản xuất nông nghiệp tại thị trấn An 

Phú - PLV. 

Thứ Bảy 

25/6/2022 

     

Chủ Nhật 

26/6/2022 

  

 
  

 

 
 

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 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-22T17:51:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện An Phú<anphu@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




