
 

    UBND HUYỆN CHÂU THÀNH 

VĂN PHÒNG 

 

Số: 57/TB-VP 

 

 

 

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

    Châu Thành, ngày 19 tháng 02 năm 2021 

  THÔNG BÁO 

   Lịch làm việc của UBND huyện Châu Thành 

 Từ ngày 22/02/2021 đến 27/02/2021 

 

Ngày CT. Lê Phước Dũng PCT. Cù Minh Trọng PCT. Hồ Trường Huấn 

 

Thứ Hai 

22/02/2021 

 

S. 8g: Hội ý Lãnh đạo UBND huyện về việc tổ 

chức thực hiện các kết luận chỉ đạo, các nội dung 

qua làm việc KT-XH của UBND tỉnh và qua làm 

việc với Sở KHĐT, Sở GTVT, Sở XD. 

C. Hội ý Thường trực Huyện ủy.   

S. 8g: Hội ý Lãnh đạo UBND huyện về việc tổ 

chức thực hiện các kết luận chỉ đạo, các nội dung 

qua làm việc KT-XH của UBND tỉnh và qua làm 

việc với Sở KHĐT, Sở GTVT, Sở XD. 

C. Làm việc thường xuyên. 

S. 8g: Hội ý Lãnh đạo UBND huyện về việc tổ 

chức thực hiện các kết luận chỉ đạo, các nội dung 

qua làm việc KT-XH của UBND tỉnh và qua làm 

việc với Sở KHĐT, Sở GTVT, Sở XD. 

C. Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

bệnh. 

 

Thứ Ba 

23/02/2021 

 

S. Làm việc BCHQS huyện về công tác tuyển 

quân. 

 

C. Làm việc thường xuyên. 

S. Làm việc với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

(Báo cáo các đội từ thiện của các xã, thị trấn chuẩn 

bị thực hiện TL947). 

C. Làm việc thường xuyên. 

Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng, chống 

 dịch bệnh. 

 

Thứ Tư 

24/02/2021 

 

S. Làm việc các ngành về các nội dung quy hoạch 

và phát triển đô thị trên địa bàn. 

C. Làm việc thường xuyên. 

S. Làm việc các ngành về các nội dung quy hoạch 

và phát triển đô thị trên địa bàn. 

C. Làm việc thường xuyên. 

Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng, chống  

dịch bệnh. 

 

Thứ Năm 

25/02/2021 

 

S. - Tiếp dân. 

    - Làm việc các ngành về rà soát các công trình 

và nguồn vốn đầu tư năm 2021, đầu tư công trung 

hạn và vốn NTM. 

C. Đi cơ sở. 

S. Làm việc các ngành về rà soát các công trình và 

nguồn vốn đầu tư năm 2021, đầu tư công trung hạn 

và vốn NTM. 

C. Làm việc thường xuyên. 

S. Làm việc các ngành về rà soát các công trình và 

nguồn vốn đầu tư năm 2021, đầu tư công trung 

hạn và vốn NTM 

C. Làm việc thường xuyên. 

 

Thứ Sáu 

26/02/2021 

S. Dự Lễ công bố NQ của Quốc hội công nhận thị 

trấn Vĩnh Bình. 

C. Làm việc thường xuyên. 

S. Dự Lễ công bố NQ của Quốc hội công nhận thị 

trấn Vĩnh Bình. 

C. Đi cơ sở. 

S. Dự Lễ công bố NQ của Quốc hội công nhận thị 

trấn Vĩnh Bình. 

C. Làm việc thường xuyên. 

Thứ Bảy 

27/02/2021 
  Trực cơ quan. 

* Ghi chú: Các buổi họp của UBND huyện sẽ có giấy mời riêng hoặc thông báo trực tiếp qua hệ thống tin nhắn”UBCHAUTHANH” đến đơn vị dự họp.                                                                                                                                                                                                                                       

              KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

Nơi nhận:                                                                                                                                                                     PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- VP. UBND tỉnh;                    

- TT. HU, TT. HĐND, LĐ. UBND huyện;                                        

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;      

- UBND xã - TT; 

- LĐVP, các CV; 

   - Lưu: VT.                     Bùi Thanh Bình   
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