
 

 

 

 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022 
 
 

Thời 

gian 

Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Lê Thanh Phương 

Phó Chủ tịch 

Trần Thanh Sơn 

Phó Chủ tịch 

Nguyễn Thị Phướng 

Thứ hai 

17/10/2022 

Sáng:  

- 7 giờ 15 phút, Chào cờ đầu tuần. 

- 9 giờ, thăm, động viên các lực 

lượng các điểm đưa rước và tặng áo 

phao cho học sinh vùng lũ ở xã Vĩnh 

Hội Đông. 

Chiều: 14 giờ, Họp báo Huyện ủy 

(PHHU). 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng:  

- 7 giờ 15 phút, Chào cờ đầu tuần. 

- 9 giờ, tiếp và làm việc với đoàn 

tham quan thực tế lớp TCLLCT 

B159 trường chính trị Tôn Đức 

Thắng tại huyện (HT UBND huyện). 

Chiều:  

- 14 giờ, Họp báo Huyện ủy (PHHU). 

- 16 giờ, Làm việc với Phòng Dân tộc  

Sáng:  

- 7 giờ 15 phút, Chào cờ đầu tuần. 

- 9 giờ, thăm, động viên các lực lượng 

các điểm đưa rước và tặng áo phao 

cho học sinh vùng lũ ở xã Vĩnh Lộc 

và Phú Hữu. 

Chiều: 14 giờ, Họp báo Huyện ủy 

(PHHU). 

Sáng:  

- 7 giờ 15 phút, Chào cờ đầu tuần. 

- 9 giờ, thăm, động viên và tặng áo 

phao cho có điểm đưa rước học sinh 

mùa lũ ở xã Vĩnh Hội Đông. 

Chiều: 14 giờ, Họp báo Huyện ủy 

(PHHU). 

Thứ ba 

18/10/2022 

Sáng:  

- Thông qua PA quy hoạch Chợ Long 

Bình. 

- Thông qua PA quy hoạch tuyến dân cư 

ấp Quốc Hưng. 

- Làm việc với Thanh tra và Y tế 

huyện. 

Chiều: Sơ kết 9 tháng CA huyện  

(CAH).  

Sáng: Tiếp và làm việc với đoàn 

tham quan thực tế lớp TCLLCT 

B159 trường chính trị Tôn Đức 

Thắng tại huyện (HT UBND huyện). 

Chiều: Làm việc thường xuyên  

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng:  
- 8 giờ, họp thông qua sơ đồ phân lô, 

phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề 

kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh; 

phương án kinh doanh, khai thác, quản 

lý chợ; đối tượng đăng ký mua bán tại 

chợ Long Bình – PH tầng trệt. 

- 9 giờ, họp lấy ý kiến các ngành về việc 

lập nhiệm vụ Quy hoạch quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tuyến dân cư 

ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái.  

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng:  
- 08 giờ, làm việc với PNN&PTNT 

về thủ tục điều chỉnh xin hạ cấp 

Kênh Xã Đội - PLV 

- 09 giờ, làm việc với VPĐKĐĐ chi 

nhánh huyện An Phú về xử lý những 

khó khăn liên quan đến cấp GCN 

quyền sở hữu nhà ở - PLV. 

Chiều: 14 giờ, làm việc với các 

ngành có liên quan về nội dung đề 

nghị của UBND xã Vĩnh Hậu về xử 

lý khó khăn đối với việc cấp 

GCNQSDĐ trên tuyến dân cư – 

PLV. 

UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N GHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

(Dự kiến)   

An Phú, ngày 17 tháng 10 năm 2022 



Thời 

gian 

Chủ tịch 

Trần Hòa Hợp 

Phó Chủ tịch 

Lê Thanh Phương 

Phó Chủ tịch 

Trần Thanh Sơn 

Phó Chủ tịch 

Nguyễn Thị Phướng 

Thứ tư 

19/10/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

Sáng: Dự họp mặt Ngày Phụ nữ Việt 

Nam (HT UBND huyện). 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 9 giờ. dự họp thông báo thông 

qua dự thảo Biên bản kiểm toán huyện 

An Phú – Sở Tài chính. 

Chiều: 13 giờ 30 phút. Dự hội nghị 

trực tuyến triển khai kế hoạch Công 

an tỉnh – Hội trường Công an huyện  

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

 

Chiều: 14 giờ, đối thoại với 3 hộ dân 

chưa thống nhất dự thảo phương án 

bồi thường dự án mở rộng trụ sở 

Công an huyện – Ban tiếp công dân. 

Thứ năm 

20/10/2022 

Sáng: 9 giờ, đối thoại 2 hộ dân có bè 

ở khu vực dự án kè Quốc Thái (PH 

tầng trệt). 

Chiều: 15 giờ, Tiếp lãnh đạo Quỹ 

sống (PH tầng trệt).  

Sáng: 8 giờ, rà soát, sát hạch công chức 

cấp huyện (PH1). 

Chiều: 14 giờ, dự HN sơ kết 

NHCSXH huyện Quý 3/2022 (PH 

Trực tuyến). 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: 8 giờ, họp phê duyệt chính 

sách hỗ trợ di dời bè, lồng bè cá 

thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ Tây 

Sông Hậu, xã Quốc Thái, huyện An 

Phú – PH. STNMT. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ sáu 

21/10/2022 

Sáng 6 giờ 30 phút, dự Diễn tập Phòng 

chống thiên tai tại huyện Châu 

Thành. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: Làm việc thường xuyên.  

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, làm việc với BQLDA 

KV huyện, PNN&PTNT, UBND xã 

Quốc Thái về việc di dời bè, lồng bè 

cá thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ 

Tây Sông Hậu, xã Quốc Thái, huyện 

An Phú – PLV. 

Thứ Bảy 

22/10/2022 

      

Chủ Nhật 

23/10/2022 

  

 
  

 

 
 

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. 

 

 

   

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Huỳnh Hưng Thượng 
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