
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022 
 
 

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 

28/02/2022 

Sáng: Làm việc tại xã Quốc Thái về 

các vấn đề liên quan dự án Vinsat. 

Chiều: Dự họp báo BTV Huyện ủy. 

- 16 giờ, làm việc với cô Châu Hồng 

Vân và các đơn vị Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, Phòng Nội vụ, Thanh tra 

huyện. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: 10 giờ, làm việc với Phòng Nội 

vụ và Hội Nạn nhân chất độc da 

cam/Đioxin huyện về nhân sự đại hội 

của Hội. 

Chiều: Dự họp báo BTV Huyện ủy 

- 16 giờ, làm việc với cô Châu Hồng 

Vân và các đơn vị Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, Phòng Nội vụ, Thanh tra 

huyện. 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

 

Chiều: 14 giờ, tham dự hội nghị 

họp mặt Doanh nghiệp đầu năm 

2022 - Nhà khách VPUBND tỉnh 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

 

Chiều: Dự họp báo BTV Huyện ủy. 

 

Thứ ba 

01/3/2022 

Sáng: 08 giờ 30 phút, làm việc với các 

ngành có liên quan về việc phân lô 

tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của 02 dự án 

Tuyến dân cư dân tộc Chăm xã Đa 

Phước và dự án Khu di dân tự do, 

thiên tai khu vực ấp Thạnh Phú, xã 

Khánh An. 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

 

Sáng: 08 giờ, tiếp và làm việc với Hội 

nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh 

về nhân sự đại hội của Hội 

NNCĐDC/Đioxin huyện. 

 

Chiều: 14 giờ, dự Hội nghị trực tuyến 

tổng kết công tác năm 2021 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2022 ngành 

Thông tin và Truyền thông - Phòng 

họp trực tuyến. 

 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: Công tác tỉnh 

Chiều: 14 giờ, dự họp thống nhất nội 

dung trình UBND tỉnh xem xét việc 

điều chỉnh quy hoạch phân lô cụm 

dân ấp 2 Khánh Bình, thị trấn Long 

Bình, huyện An Phú, An Giang – Sở 

Xây dựng 

Sáng: Dự họp giao ban đôn đốc, tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc (lần 3) để 

đẩy nhanh tiến độ thi công Tăng 

cường khả năng thích ứng và Quản lý 

nước cho vùng thượng nguồn sông 

Cửu Long - BCH công trình gói thầu 

số 14, xã Vĩnh Lộc. 

- Làm việc với Hội Nông dân huyện 

về một số nội dung liên quan đến tổ 

chức họp cụm thi đua Hội - PLV. 

Chiều: 14 giờ 30 phút, làm việc với 

Sở NN&PTNT về phương án xử lý kỹ 

thuật các vị trí qua ao tại cọc C86 và 

cọc C87 thuộc hạng mục tuyến đê bờ 

Nam kênh Vĩnh Lộc của Tiểu dự án 

Tăng cường khả năng thích ứng và 

Quản lý nước cho vùng thượng nguồn 

sông Cửu Long - PH. tầng trệt. 

  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 02 năm 2022 



Thứ tư 

02/3/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

 

Chiều: 13 giờ 30 phút, tiếp và làm 

việc với Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An 

Giang. 

 

  

Sáng: 07 giờ 30 phút, dự “Ngày hội 

Biên phòng toàn dân” năm 2022 xã 

Phú Hội. 

 

Chiều: 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị 

báo cáo viên Trung ương tháng 

3/2022. 

Sáng: 8 giờ, làm việc sở Khoa học 

và Công nghệ về kết quả thực hiện 

2021 và Phương hướng năm 2022 về 

chương trình phối hợp Đảng ủy Sở 

KHCN và Huyện ủy giai đoạn 
2021-2025 - PH1 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: 07 giờ 30 phút, dự họp trực 

tuyến Tổng kết năm 2021 và triển khai 

kế hoạch năm 2022 của ngành Nông 

nghiệp và PTNT - Phòng họp tầng trệt. 

Chiều: 08 giờ, kiểm tra tiến độ xây 

dựng nông thôn mới xã Quốc Thái. 

Thứ năm 

03/3/2022 

Sáng: 08 giờ, họp Ban Chỉ đạo Thi 

hành án dân sự - Hội trường UBND 

huyện. 

  

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

 

Sáng: 08 giờ, làm việc với Phòng 

Giáo dục và đào tạo, Viellel An Phú 

về việc triển khai hệ thống tuyển sinh 

đầu cấp. Phòng họp tầng trệt. 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 08 giờ, triển khai Dự án đầu tư 

cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục 

vụ chương trình giáo dục phổ thông 

mới giai đoạn 2021 - 2025 - PH1 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: 08 giờ, làm việc với 

PNN&PTNT, PKTHT, TTPTQĐ và 

UBND thị trấn An Phú về việc di dời 

đường nước dính vào mặt bằng dự án 

Mở rộng trụ sở Công an huyện - PLV. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ sáu 

04/3/2022 

Sáng: 08 giờ, tiếp và làm việc với Tổ 

kiểm tra việc thực hiện Kết luận Thanh 

tra tại các cơ quan, đơn vị của Sở Tài 

chính tỉnh. 

Chiều: 13 giờ 30 phút, tiếp và làm 

việc với Tổ kiểm tra việc thực hiện Kết 

luận Thanh tra tại các cơ quan, đơn vị 

của Sở Tài chính tỉnh. 

Sáng: 07 giờ 30 phút, dự Đại hội 

thành viên thường niên Quỹ tín dụng 

An Phú. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ Bảy 

05/3/2022 

  Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Trực VP: Nguyễn Thanh Mộng  

Trực CV: Nguyễn Bảo Trung 

 

Chủ Nhật 

06/3/2022 

 Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

VP: Huỳnh Hưng Thượng 

Trực CV: Nguyễn Thanh Tuấn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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