
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022 
 

 

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 

10/01/2022 

Sáng: Dự lễ công bố và trao quyết 

định điều động, bổ nhiệm công chức. 

Chiều: Dự họp báo BTV Huyện ủy 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: Dự lễ công bố và trao quyết 

định điều động, bổ nhiệm công chức. 

Chiều: Dự họp báo BTV Huyện ủy 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

 

Chiều: Dự họp báo BTV Huyện ủy 

Sáng: Làm việc với Sở NN&PTNT về 

khảo sát các hộ ghe, bè xã Khánh An, 

thị trấn Long Bình; kè sạt lở sông Bình 

Di và các đường GTNĐ do huyện đề 

nghị đầu tư.. 

Chiều:  
- 14 giờ, dự họp báo BTV Huyện ủy 

- 16 giờ, làm việc với TTPTQĐ và 

PKTHT về việc di dời các hộ nằm 

trong khu vực sạt lở ấp Phú Thạnh, xã 

Phú Hữu. 

Thứ ba 

11/01/2022 

Sáng: Dự lễ công bố trao quyết định 

điều động, bổ nhiệm tăng cường công 

an chính quy về xã. 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

 

Sáng: Đi công tác xã Nhơn Hội cùng 

Huyện ủy. 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: 9 giờ, tham gia cùng Đoàn 

công tác Ban quản lý khu kinh tế tỉnh 

về việc giám sát, kiểm tra và hỗ trợ 

giải quyết các vướng mắc phát sinh 

trong công tác phòng chống dịch 

COVID-19 của các doanh nghiệp 

đang hoạt động tại Khu kinh tế cửa 

khẩu Khánh Bình.  

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: Làm việc với TTPTQĐ, 

PTNMT, VPĐKĐĐ, Chi cục Thuế về 

xử lý nội dung liên quan đến việc giao 

đất cấp GCNQSDĐ cho bà Nguyễn 

Thị Niêm – TTCH.. 

 

 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Thứ tư1 

12/01/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

Sáng: 7 giờ 30 phút, dự hội nghị tổng 

kết công tác GD phổ biến pháp luật 

vùng biên giới giai đoạn 2016 – 2021 

(BCH Bộ Đội Biên phòng tỉnh).  

Sáng: Làm việc xử lý trường hợp 

xây dựng trái phép trên địa bàn xã 

Khánh An (TTCH). 

Chiều: Công tác xã Khánh Bình. 

Sáng: Tiếp đối thoại với bà Nguyễn 

Thị Niêm về nội dung liên quan đến 

việc giao đất - Ban tiếp công dân. 

Chiều: 14 giờ, dự họp trao đổi, xác 

                                                 
1 8 Giờ, 12/1/2022, Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận huyện, tại Hội trường UBND huyện. 

  UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

An Phú, ngày 10 tháng 01 năm 2022 



   

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

định vị trí tính thu tiền sử dụng đất dự 

án KDC Chợ QT của Công ty Tân 

Đức Mạnh (Phòng họp Sở TN-MT). 

Thứ năm 

13/01/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

  

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

 

Sáng:  
- Tiếp Đoàn Thanh tra Sở Y tế kiểm 

tra công tác Y tế tại TTYT huyện. 

- Dự ĐH Hội Chữ thập đỏ huyện. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: Làm việc với Trung tâm Phát 

triển quỹ đất về việc xử lý các khó 

khăn, vướng mắc liên quan đến cụm, 

tuyến dân cư trên địa bàn huyện 

(PLV). 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: Làm việc với Phòng TNMT và 

Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh 

An Phú về đơn tố cáo của bà Võ Thị 

Nhanh và ông Huỳnh Thường Ân, Đa 

Phước – PLV. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ sáu2 

14/01/2022 

Sáng: 8 giờ, dự HN Tổng kết công tác 

năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu năm 2022 (Phòng họp 

TTUB). 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên.   

Sáng:  
- 8 giờ, dự HN Tổng kết công tác năm 

2021 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu năm 2022 (Phòng họp 

TTUB). 

Chiều: 14 giờ, dự Hội nghị trực tuyến 

sơ kết thực hiện thu, chi không dùng 

tiền mặt (Phòng họp TTUB).  

Sáng: 8 giờ, dự HN Tổng kết công 

tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu năm 2022 (Phòng 

họp TTUB). 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

 

 

Sáng: 8 giờ, dự HN Tổng kết công tác 

năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu năm 2022 (Phòng họp 

TTUB). 

 

Chiều: Làm việc với Phòng TNMT 

về những nội dung liên quan đến Kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 

của Phòng TNMT.  

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ Bảy 

15/01/2022 

  Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Trực VP: Huỳnh Hưng Thượng  

Trực CV: Nguyễn Bảo Trung 

 

Chủ Nhật 

16/01/2022 

 Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

VP: Nguyễn Thanh Mộng 

Trực CV: Lê Đông Giang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 - 8 giờ, ngày 14/1/2022, Hội nghị Tổng kết công tác Tư pháp năm 2021 Tại Hội trường UBND huyện. 

 

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. 

 

 

   

 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Mộng 
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