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             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

                           Châu Thành, ngày 26 tháng 11 năm 2021 

  THÔNG BÁO 

   Lịch làm việc của UBND huyện Châu Thành 

 Từ ngày 29/11/2021 đến 04/12/2021 

 

Ngày CT. Võ Chí Trung PCT. Hồ Hữu Tài PCT. Nguyễn Tấn Phong 

Thứ Hai 

29/11/2021 

S. Làm việc thường xuyên. 

C. Hội ý TT. Huyện ủy. 

Làm việc thường xuyên. S.Làm việc thường xuyên. 

C. Họp lấy ý kiến các ngành Quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thị trấn An Châu 2, 

huyện Châu Thành, tỉnh An Giang (Phòng 

KT-HT chuẩn bị nội dung). 

Thứ Ba 

30/11/2021 

S. Họp đánh giá chi bộ Thi hành án dân sự huyện. 

C. Họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ chủ 

chốt thực hiện quy trình nhân sự. 

S. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

C. Họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ chủ 

chốt thực hiện quy trình nhân sự. 

S. Thông qua danh mục công trình vốn sự 

nghiệp kinh tế và công trình giao thông năm 

2022 (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung). 

C. Họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán 

bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự. 

Thứ Tư 

01/12/2021 

S. Họp thành viên UBND huyện. 

C. Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 

huyện - xã. 

S. Họp thành viên UBND huyện. 

C. Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 

huyện - xã. 

S. Họp thành viên UBND huyện. 

C. Giải quyết khiếu nại công dân Trường 

Chính trị Tôn Đức Thắng (Trung tâm PTQĐ 

chuẩn bị nội dung làm việc). 

Thứ Năm 

02/12/2021 

S. Tiếp dân. 

C. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

S. Làm việc thường xuyên. 

C. Họp Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (Phòng 

Tư pháp chuẩn bị nội dung). 

S. Họp Hội đồng xét chuyển công chức xã 

thành công chức huyện. 

C. Làm việc thường xuyên. 

Thứ Sáu 

03/12/2021 

S. Họp Đảng ủy Quân sự huyện. 

C. Dự tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh địa 

phương. 

S. Làm việc thường xuyên. 

C. Dự hội nghị trực tuyến sắp xếp, phân công chức 

năng dạy giáo dục thường xuyên trong các trường 

trung cấp, cao đẳng. 

S. Làm việc về đề án tạo quỹ đất phục vụ 

nông thôn mới và phát triển KT-XH (Trung 

tâm  PTQĐ chuẩn bị nội  dung). 

C. Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19. 

Thứ Bảy 

04/12/2021 

Trực cơ quan.   

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

   Nơi nhận:                                                                                                                                                                
- VP. UBND tỉnh;                    

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

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;      

- UBND xã - TT; 

- LĐVP, các CV; 

   - Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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