
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022 
 

 

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 

17/01/2022 

Sáng:  

- 8 giờ 30 phút, Tiếp đoàn Quỹ tín 

dụng huyện đến chúc tết. 

Chiều: Dự họp báo BTV Huyện ủy  

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: 10 giờ, Tiếp đoàn ĐBQH thăm 

tặng quà gia đình chính sách, hộ 

nghèo và cận nghèo tại xã  Đa Phước. 

Chiều: Dự họp báo BTV HU . 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

 

Chiều: Dự họp báo BTV Huyện ủy. 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

 

Chiều: Dự họp báo BTV Huyện ủy.  

Thứ ba 

18/01/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

  

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

Sáng: Tham gia đoàn chúc tết Huyện 

ủy  thăm và chúc tết Đảng ủy xã Vĩnh 

Trường, Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc, Phú 

Hữu, Đồn BP Phú Hữu, Long Bình, 

Hải quan Long Bình và các chốt tại xã 

Phú Hữu, Long Bình.   

Chiều: Dự HN triển khai đề án phát 

triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 

2030. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng:  
- 8 giờ Tham gia Đoàn chúc tết 

Huyện ủy thăm và chúc tết Ban Chấp 

hành Đảng bộ xã Khánh An. 

- 8 giờ 30 Tham gia  đoàn chúc tết 

thăm 16 chốt biên phòng tại xã 

Khánh An. 

Chiều: Làm việc triển khai nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

xã Khánh An. 

Sáng: Tiếp đối thoại với bà Nguyễn 

Thị Niêm về nội dung liên quan đến 

việc giao đất (lần 2) - Ban tiếp công 

dân. 

 

 

 

 

Chiều: Làm việc triển khai nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 xã 

Nhơn Hội. 

Thứ tư 

19/01/2022 

Sáng: Tiếp và tham gia đoàn công tác 

UBND tỉnh đến chúc tết một số địa 

phương, đồn biên phòng trên địa bàn 

huyện. 

Chiều: 14 giờ, làm việc triển khai 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022 xã Vĩnh Trường. 

Sáng: 8 giờ, làm việc triển khai nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

xã Quốc Thái.  

 

Chiều: Làm việc triển khai nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 xã 

Vĩnh Hội Đông.  

Sáng: 8 giờ, Họp tăng cường công 

tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022 – HT UBND huyện. 

Chiều: Dự tổng kết Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng – PHTT. 

Sáng: Làm việc triển khai nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 xã 

Phú Hội. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

  UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   An Phú, ngày 17 tháng 01 năm 2022 



Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ năm 

20/01/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 8 giờ, làm việc triển khai nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

xã Vĩnh Hậu. 

Chiều:  

- Làm việc thường xuyên. 

- 15 giờ 30 phút, tiếp đoàn lãnh đạo 

Ban giám đốc Điện lực tỉnh đến chúc 

tết UBND huyện. 

Sáng: Làm việc các ngành có liên 

quan về việc trả lời đơn khiếu nại của 

ông Trương Văn Nùng - PLV.  

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

 

 

Chiều: Làm việc triển khai nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 xã 

Phú Hữu. 

Thứ sáu 

21/01/2022 

Sáng: 8 giờ, Chúc Tết và làm việc 

triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2022 thị trấn An Phú. 

 

Chiều: 8 giờ, làm việc triển khai 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022 xã Đa Phước.   

Sáng: 7 giờ, dự Dự ĐHĐB Liên hiệp 

các tổ chức hữu nghị tỉnh lần III, NK 

2021-2026 (TPLX). 

Chiều: 14 giờ 15 phút, dự Hội nghị 

Tổng kết NHCSXH chi nhánh huyện 

An Phú (NHCS).  

Sáng: 8 giờ Tham gia Đoàn chúc tết 

Huyện ủy thăm và chúc tết Ban Chấp 

hành Đảng bộ xã Đa Phước. 

 

Chiều: làm việc triển khai nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

thị trấn Long Bình. 

Sáng Làm việc triển khai nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 xã 

Phước Hưng. 

Chiều: Dự Hội nghị Tổng kết sản 

xuất nông nghiệp năm 2021 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 

2022; Tổng kết hoạt động của các 

HTX năm 2021 – Hội trường 

UBND. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ Bảy 

22/01/2022 

  Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Trực VP: Huỳnh Hưng Thượng  

Trực CV: Nguyễn Thanh Tuấn 

 

Chủ Nhật 

23/01/2022 

   Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

VP: Nguyễn Thanh Mộng 

Trực CV: Lâm Đồng Thanh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch của Anh Hợp: (xem, xin ý kiến thời gian phù hợp để bố trí và thông báo ban ngành liên quan) 

 

- 8 giờ 00: xuất phát đến thăm và chúc tết Đảng ủy xã Phước Hưng. 

- 8 giờ 45: đến thăm và chúc tết Đại đội bộ binh 5. 

- 9 giờ 15: đến thăm và chúc tết Đảng ủy xã Quốc Thái. 

- 10 giờ: đến thăm và chúc tết Đảng ủy xã Vĩnh Hội Đông. 

- 10 giờ 20: đến thăm và chúc tết Hải quan Vĩnh Hội Đông. 

- 10 giờ 45: đến thăm và chúc tết Đồn Biên phòng Vĩnh Hội Đông; 10 chốt xã Vĩnh Hội Đông (mời các chốt Trưởng tập trung về Đồn Biên phòng VHĐ). 

- Thị trấn An Phú và xã Khánh Bình sẽ lồng ghép chúc Tết vào buổi làm việc triển khai kinh tế xã hội năm 2022 (theo lịch). 

Thứ Năm: 

Sáng: 8 giờ, chúc Tết, làm việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 xã Khánh Bình. 

Chiều: 14 giờ, làm việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 xã Vĩnh Lộc. 
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