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  THÔNG BÁO 
Lịch làm việc của UBND huyện Châu Thành 

 Từ ngày 11/3/2019 đến 16/3/2019 
 

 

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

Thứ Hai 

(11/3/2019)  

S. Hội ý Lãnh đạo UBND huyện. 

C. Làm việc với Thanh tra về thanh tra đất 

đai. 

     

S. Hội ý Lãnh đạo UBND huyện. 

C. Đi cơ sở 

S. Làm việc thường xuyên. 

C. 14h Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 

2018 và bàn giao Cụm trưởng cụm thi đua số 01 tại 

Chợ Mới. 

Thứ Ba 

(12/3/2019)  

S. - 8h Thông qua dự kiến điều chỉnh dự án 

tuyến đường An Hòa - Cần Đăng - Vĩnh 

Hanh (Ban QLDA khu vực chuẩn bị nội 

dung). 

   - 9h Làm việc với ngành huyện họp xử lý 

khách sạn Tô Châu. 

C. Đi cơ sở. 

S. 8h Thông qua dự kiến điều chỉnh dự án 

tuyến đường An Hòa - Cần Đăng - Vĩnh Hanh 

(Ban QLDA khu vực chuẩn bị nội dung). 

C. Sở TN&MT thông báo kết luận thanh tra 

cụm dân cư trên địa bàn tại huyện. 

S. Làm việc với Hội MATT, UBMTTQVN, Phòng 

LĐ-TBXH huyện về công tác cất nhà cho hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, khó khăn năm 2019. 

C. Tham dự lễ khai trương trục liên thông văn bản 

Quốc gia tại UBND tỉnh. 

 

Thứ Tư 

(13/3/2019) 

Dự bàn giao. Làm việc thường xuyên. S. – Đi công tác xã VT. 

    - 9h Đối thoại giải quyết đơn phản ánh ngành Giáo 

dục tại huyện. 

C. - 13h30 Trao Quyết định cán bộ ngành Giáo dục 

     - 14h Dự họp triển khai công tác thanh niên tại Sở 

Nội vụ 

Thứ Năm 

(14/3/2019) 

S. - Tiếp dân. 

    - Làm việc với đơn vị tư vấn về đề án thị 

trấn Vĩnh Bình (P.Nội vụ chuẩn bị nội 

dung). 

C. Làm việc thường xuyên. 

S. 8h làm việc với Sở Tài chính, Sở 

NN&PTNT về báo cáo quyết toán công trình 

thủy lợi 2018 và rà soát nhu cầu 2019 tại 

huyện. 

 

C. Làm việc thường xuyên. 

S. Dự HN hướng dẫn hỗ trợ BTS Giáo hội PGHH cấp 

cơ sở tổ chức Đại hội. 

C. Làm việc với đơn vị tư vấn thông qua Đề án “Châu 

Thành điện tử” và “Camera giám sát an ninh” tại 

huyện. 

 



 Thứ Sáu 

(15/3/2019) 

S. 8h Mời BQLKKT tỉnh, Thanh tra, Sở 

TN&MT, VP.UBND tỉnh giải quyết đơn bà 

bảy cầu Tàu. 

C. Dự bàn giao. 

Làm việc thường xuyên. S. Dự họp tại Trung tâm VH-TT huyện. 

C. Làm việc thường xuyên. 

 

Thứ Bảy 

(16/3/2019) 

  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.                                                                                                                                                                                                                                       

              KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

                                           PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nơi nhận:                                                                                                                                                             
- 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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