
 

 

 

 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022 
 

 

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 

28/3/2022 

Sáng: 

- 7 giờ 10 phút, dự chào cờ đầu tuần. 

- 8 giờ, thăm hỏi động viên các gia đình 

có nhà bị sập và tốc mái do ảnh hưởng 

dông lốc trên địa bàn xã Phú Hữu.  

Chiều: làm việc thường xuyên. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng:  

- 7 giờ 10 phút, dự chào cờ đầu tuần. 

- 8 giờ, thăm hỏi động viên các gia 

đình có nhà bị sập và tốc mái do ảnh 

hưởng dông lốc trên địa bàn xã Phú 

Hữu. 

Chiều:  

-  Làm việc thường xuyên. 

- 15 giờ 30 phút, dùng cơm thân mật 

nhân tháng Ramadan tại thánh đường 

hồi giáo Mukarramah tại xã Kh. Bình. 

Sáng:  

- 7 giờ 10 phút, dự chào cờ đầu tuần. 

- 8 giờ, thăm hỏi động viên các gia 

đình có nhà bị sập và tốc mái do ảnh 

hưởng dông lốc trên địa bàn xã Phú 

Hữu. 

Chiều: làm việc thường xuyên. 

Sáng: 

- 7 giờ 10 phút, dự chào cờ đầu tuần. 

- 8 giờ, thăm hỏi động viên các gia 

đình có nhà bị sập và tốc mái do ảnh 

hưởng dông lốc trên địa bàn xã Phú 

Hữu. 

Chiều: làm việc thường xuyên 

Thứ ba 

29/3/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: Dự công bố quyết định giải thể 

khu cách ly TTAP và khen thưởng lực 

lượng trực khu cách ly. 

Chiều: 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị Sơ 

kết công tác công an quý I/2022; báo 

cáo tổng kết công tác trấn áp tội phảm 

bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán 

2022.. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 

giờ.  

Sáng: làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, triển khai kế hoạch 

phối hợp giữa Sở KHCN và UBND 

huyện về việc thực hiện chương trình 

giữa Đảng ủy Sở Khoa học và Công 

nghệ và Huyện ủy An Phú giai đoạn 

2021 – 2025 – PHTT.  

Sáng: Tham gia đoàn công tác Huyện 

ủy thăm hỏi hộ dân nhà màn bị tốc 

mái do dông lốc xã Khánh An và 

khảo sát tuyến đường giồng cây Da . 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

 

Thứ tư 

30/3/2022 

Sáng: 08 giờ, khảo sát dự án Khu dân 

cư chợ Phú Lợi, xã Phú Hữu. 

- 10 giờ, làm việc với công ty CP Tân 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ 30 phút, tiếp đoàn công 

tác của Nguyên PCT nước Trương Mỹ 

Sáng: 8 giờ, làm việc Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng nghe báo cáo kết quả chuẩn 

bị cho việc tham gia Ngày hội mắm 

Sáng: làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ: Làm việc với 

PNNPTNT, PTNMT, VPĐKĐĐ, 

  UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

An Phú, ngày 28 tháng 3 năm 2022 



Đức Mạnh về việc quản lý, khai thác 

chợ Quốc Thái (PH.2). 

Chiều: 14 giờ 30 phút, tiếp đoàn công 

tác của Nguyên PCT nước Trương Mỹ 

Hoa, đến trao học bổng Vừ A Dính 

(HT. UBND huyện). 

Hoa, đến trao học bổng Vừ A Dính 

(HT. UBND huyện). 

 

Châu Đốc An Giang – Đặc sản các 

vùng miền - PLV. 

- 9 giờ, làm việc Công ty Cổ phần 

Tân Đức Mạnh về việc quản lý, khai 

thác chợ Quốc Thái (PH.2) 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

PKTHT và UBND xã Quốc Thái về 

nội dung có liên quan đến ý kiến của 

một số hộ dân trên địa bàn xã đối với 

mương Tám Sớm - PLV  

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ năm 

31/3/2022 

Sáng: 8 giờ, tiếp và làm việc với đoàn 

khảo sát các dự án bố trí dân cư trên địa 

bàn huyện. 

Chiều: 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị 

BCH Đảng ủy công an huyện định kỳ. 

 

Sáng: Khảo sát các điểm trường trên 

địa bàn huyện. 

Chiều: 14 giờ họp trao đổi, đánh giá 

hoạt động của Nhà truyền thống 

VHDT Chăm (PH tầng trệt). 

 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên.  

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 

giờ. 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ: Làm việc với 

TTPTQD tỉnh, PTNMT, VPĐKĐĐ, 

BQLDA, UBND các xã có liên quan 

về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong giải phóng mặt bằng dự án 

ICRS (WB9), dự án đường tuần tra 

biên giới và dự án 939 (Phú Hội) – 

PH. tầng trệt.  

Thứ sáu 

01/4/2022 

Sáng: 8 giờ, dự Hội nghị Báo cáo sơ 

kết tình hình KTXH huyện quý I và 

phương hướng quý II. 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 8 giờ, dự Hội nghị Báo cáo sơ 

kết tình hình KTXH huyện quý I và 

phương hướng quý II. 

Chiều: Họp HĐKL liên quan đến bà 

Châu Hồng Vân. 

 

 Sáng: 8 giờ, dự Hội nghị Báo cáo sơ 

kết tình hình KTXH huyện quý I và 

phương hướng quý II. 

Chiều: 14 giờ Thông qua quy hoạch 

Nông thôn mới xã Quốc Thái. 

 

Sáng: 8 giờ, dự Hội nghị Báo cáo sơ 

kết tình hình KTXH huyện quý I và 

phương hướng quý II/2022. 

Chiều:  
Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ Bảy 

02/4/2022 

    

Chủ Nhật 

03/4/2022 

    

 

 
 

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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