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  THÔNG BÁO 
Lịch làm việc của UBND huyện Châu Thành 

 Từ ngày 28/01/2019 đến 02/02/2019 
 

Ngày CT. Phan Văn Cường PCT. Cù Minh Trọng PCT. Hồ Trường Huấn 

Thứ Hai 

(28/01/2019) 

23/12/2018 

Thăm và chúc tết Doanh nghiệp. Thăm và chúc tết gia đình chính sách. S. - 7giờ30 Dự khai mạc hội báo Xuân  tại 

TT.VHTT huyện. 

    - 8giờ30 Thăm và chúc tết GĐCS tại xã Hòa 

Bình Thạnh. 

C. - 13giờ30 Dự tổng kết tại Sở Y tế. 

     - 18giờ30 Dự khai mạc Hội thi tiếng hát quê 

hương Châu Thành tại Bình Hòa 

Thứ Ba 

(29/01/2019) 

24/12/2018 

S. - 6giờ30 Viếng nghĩa trang liệt sĩ 

tỉnh 

    - Thăm và chúc tết gia đình chính 

sách. 

 

C. Thăm và chúc tết gia đình chính 

sách. 

S. - 6giờ30 Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh 

    - 8giờ30 Mời Sở XD, Sở GTVT, Sở 

KH&ĐT làm việc về nội dung xác định sự 

phù hợp Dự án “Kho trung chuyển xăng 

dầu của Cty Đất Thành” 

C. 14giờ Dự họp tại Sở KH&ĐT về xử lý 

phát sinh và gia hạn Trạm Y tế xã Vĩnh 

Lợi. 

S. - 6giờ30 Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh 

    - 8giờ Đi thăm cơ sở chữa bệnh tại Lương An 

Trà. 

C. - 14giờ Thăm cơ sở tôn giáo tín ngưỡng tại xã 

VH, CĐ. 

     - 18giờ30 Dự khai mạc Hội thi tiếng hát quê 

hương Châu Thành tại Vĩnh Thành. 

Thứ Tư 

(30/01/2019)

25/12/2018 

S. Thăm và chúc tết các đơn vị lực 

lượng vũ trang trên địa bàn huyện. 

C. Thăm và chúc tết gia đình chính 

sách. 

Dự trao quà cho hộ gia đình chính sách và 

hội nghèo tại Huyện ủy. 

S. Thăm và chúc tết các Sở, ngành. 

C. - Thăm cơ sở tôn giáo, chức sắc tại TTAC, xã 

BH. 

     - 18giờ30 Dự khai mạc Hội thi tiếng hát quê 

hương Châu Thành tại Vĩnh Hanh. 

Thứ Năm 

(31/01/2019)

26/12/2018 

S. 7giờ30 Dự HN tổng kết công tác xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ 

quốc tại tỉnh. 

C. Thăm và chúc tết gia đình chính 

sách. 

S. Thăm và chúc tết gia đình chính sách. 

C. 13giờ30 Dự tổng kết công tác xây dựng 

Đảng tại Huyện ủy. 

S. Thăm và chúc tết gia đình chính sách tại xã 

Cần Đăng. 

C. 13giờ30 Dự tổng kết công tác xây dựng Đảng 

tại Huyện ủy. 



 Thứ Sáu 

(01/02/2019)

27/12/2018 

S. Dự khánh thành cầu Rạch Chanh 

(TTAC-P.Bình Dức. 

C. Thăm và chúc tết gia đình chính 

sách. 

Thăm và chúc tết gia đình chính sách. S. Thăm và chúc tết gia đình chính sách tại xã 

Vĩnh Hanh. 

C. - Kiểm tra các thiết chế văn hóa chuẩn bị tết 

các xã. 

    - 18giờ30 Dự tổng kết và công diễn Hội thi 

tiếng hát quê hương Châu Thành tại TT.VHTT 

huyện. 

Thứ Bảy 

(02/02/2019)

28/12/2018 

  Dự tổng kết tại Tịnh Thất Giác Thiền. 

* Ghi chú: Các buổi họp của TT.HĐND huyện sẽ có thư mời riêng hoặc thông báo trực tiếp qua hệ thống tin nhắn “UBCHAUTHANH”.                                                                                                                                                                       

                                                      KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

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

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

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;                                 

- UBND xã - TT; 

- LĐVP, các CV; 

   - Lưu: VT.        

       Nguyễn Viết Thanh   
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