UBND HUYỆN AN PHÚ
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Phú, ngày 14 tháng 6 năm 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN

Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021
Thời gian

Thứ hai
14/6/2021

Thứ ba
15/6/2021

Thứ tư
16/6/2021

Chủ tịch
Trần Hòa Hợp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Ngọc Huynh

Sáng: Họp báo UBND huyện.
Chiều: Họp báo Huyện ủy.

Phó Chủ tịch
Lê Thanh Phương

Sáng: Họp báo UBND huyện.
Chiều: Dự họp xử lý sạt lở bờ sông Châu
Đốc tại tổ 44, ấp An Thạnh, thị trấn An
Phú.
Sáng: Làm việc thường xuyên.
Sáng: Họp điều chỉnh quy mô thiết kế
Chiều: Dự Hội nghị thực hiện quy trình cống hở thuộc dự án WB9 – Sở NNcông tác cán bộ - HT.Huyện ủy.
PTNT.
Chiều: Đối thoại hộ dân ông Nguyễn Văn
Bình – Ban Tiếp công dân huyện.
- Dự Hội nghị thực hiện quy trình công tác
cán bộ - HT.Huyện ủy.

Sáng: Họp báo UBND huyện.
- 9 giờ 30 phút, dự lễ trao Quyết định công
tác cán bộ - Phòng họp Huyện ủy.
Chiều: Họp báo Huyện ủy.
Sáng: 7 giờ 30, dự Hội nghị thưc hiện quy
trình công tác cán bộ tại Thị trấn An Phú
- 9 giờ, làm việc với Điện lực Châu Đốc,
Chi cục thuế, Tài chính – kế hoạch về việc
lắp đặt đồng hồ điện.
Chiều: Dự Hội nghị thực hiện quy trình
công tác cán bộ - HT.Huyện ủy.

Sáng: Đối thoại hộ dân dự án WB tại xã
Phú Hữu
Chiều: Tiếp Sở Nội vụ về tổng điều tra cơ
sở hành chính – PH01

Sáng: 8 giờ, họp thành viên Đội tuần tra
lưu động huyện về tình hình hoạt động
của Đội.
- 9 giờ 30, làm việc với LĐ VP kiểm tra
công tác chuẩn bị cho lễ phát động ủng hộ
Quỹ PC COVID-19 – PLV.
Chiều: Làm việc với các trường THPT,
Trung tâm GDNN-GDTX, phòng GDĐT
về công tác phân luồng học sinh lớp 10 và
công tác chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT –
Phòng làm việc.

Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc
về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát
triển sản xuất bền vững và thúc đẩy tăng
trưởng năm 2021 – HT UBND tỉnh (Hội
nghị 01 ngày).

Thứ năm
17/6/2021

Thứ sáu
18/6/2021

Sáng: Tổ chức lễ phát động đóng góp quỹ
phòng chống Covid-19 – HT.UBND
huyện.
Chiều: Họp xét xét giải pháp khắc phục
hư hại nhà do ảnh hưởng trong quá
trình thi công đường dẫn cầu Phú Hội
– Phòng Làm việc.
Sáng: Làm việc thường xuyên.
Chiều: Hội nghị tổng kết công tác bầu cử
Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp –
HT.UBND huyện.
- Họp khen thưởng công an huyện hoàn
thành tốt chỉ tiêu về cấp căn cước công
dân – HT. Công an huyện.

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.

Sáng: Họp các ngành liên quan về chi phí
thu gom rác tại các chợ trên địa bàn huyện
– Phòng làm việc.
Chiều: Làm việc thường xuyên.

Sáng: Tổ chức lễ phát động đóng góp quỹ
phòng chống Covid-19 – HT.UBND
huyện.
Chiều: Làm việc thường xuyên

Sáng: Đối thoại hộ dân về nạo vét kênh tại Sáng: Làm việc thường xuyên.
xã Nhơn Hội.
Chiều: Hội nghị tổng kết công tác bầu cử
Chiều: Làm việc thường xuyên.
Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp –
HT.UBND huyện.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Huỳnh Thị Mỹ Châu

