
 

 

 

 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022 
 
 

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 

03/10/2022 

Sáng:  

- 7 giờ 15 phút, Chào cờ đầu tuần. 

- Dự họp KTXH 9 tháng xã Phước 

Hưng. 

Chiều: Làm việc với Lãnh đạo xã 

Đa Phước (PH tầng trệt). 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng:  

- 7 giờ 15 phút, Chào cờ đầu tuần. 

- Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

 

Sáng:  

- 7 giờ 15 phút, Chào cờ đầu tuần. 

- 8 giờ 30 phút. họp thông qua đối 

tượng đăng ký kinh doanh, sơ đồ 

phân lô và phương án bố trí, sắp xếp, 

kinh doanh, khai thác chợ Long Bình 

(điểm mới) (PH2). 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng:  

- 7 giờ 15 phút, Chào cờ đầu tuần. 

- 8 giờ dự họp thông qua dự thảo 

quy hoạch sử dụng đất năm 2023 

(PH1). 

Chiều: 14 giờ, làm việc với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

triển khai liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa 

gạo vụ Đông Xuân 2022 – 2023 – xã 

Phước Hưng. 

Thứ ba 

04/10/2022 

Sáng: 6 giờ 45 phút, lễ lễ phát động 

PCCC&CNCH cấp tỉnh. 

Chiều: 14 giờ, dự họp trực tuyến 

thường kì KTXH tỉnh tháng 9, 9 tháng 

và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng 

cuối năm (HT. Trực tuyến).  

Sáng: Tiếp và làm việc với STTTT 

chuẩn bị nội dung sơ kết việc triển 

khai thực hiệnKH 243/KH-UBND 

ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh 

(PH tầng trệt). 

Chiều: 14 giờ, dự họp trực tuyến 

thường kì KTXH tỉnh tháng 9/2022, 9 

tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm (HT. Trực tuyến). 
Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: 7 giờ, dự Hội thao PCCC & 

CHCN huyện năm 2022. 

Chiều: 14 giờ, dự họp trực tuyến 

thường kì KTXH tỉnh tháng 9/2022, 9 

tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm (HT. Trực tuyến). 

Sáng: 08 giờ, họp xử lý khó khăn, 

vướng mắc trong việc di dời bè cá 

đối với Dự án Kè chống sạt lở bờ 

Tây sông Hậu đoạn xã Quốc Thái, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang – 

PLV. 

Chiều: 14 giờ, dự họp trực tuyến 

thường kì KTXH tỉnh tháng 9/2022, 9 

tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm (HT. Trực tuyến). 

Thứ tư 

05/10/2022 

Sáng: giờ 30 phút, làm việc tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc trên địa bàn 

thị trấn An Phú (PH tầng trệt). 

Chiều: 14 giờ 30, dự công bố quy 

Sáng: 8 giờ 30 phút, làm việc với 

Phòng VHTT, Phòng Dân tộc 

TTVHTT và UBND xã Đa Phước 

liên quan đến Nhà truyền thống dân 

Sáng: 8 giờ 30 phút, làm việc tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc trên địa bàn 

thị trấn An Phú – PH tầng trệt. 

Chiều: 14 giờ 30, dự công bố quy 

Sáng: 08 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 

UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

(Dự kiến)   

An Phú, ngày 03 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 
hoạch chung đô thị Đa Phước đến 

năm 2030 – UBND xã Đa Phước. 

tộc Chăm (PH2).  

Chiều: 14 giờ, dự Hội nghị chuyên 

đề về chính sách BHXH, BHYT 

trên địa bàn huyện (HTUBND 

huyện). 

hoạch chung đô thị Đa Phước đến 

năm 2030 – UBND xã Đa Phước. 

GCNQSDĐ trên tuyến dân cư – 

PLV. 

Chiều: 15 giờ, dự họp trao đổi, 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ của BCĐ phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã tỉnh An Giang thời 

gian qua và bàn kế hoạch hoạt động 

tiếp theo thời gian tới (Sở TC). 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ năm 

06/10/2022 

Sáng: 9 giờ, dự HN trực tuyến đánh 

giá tình hình giải ngân vốn đầu tư 

công 9 tháng (PH Trực tuyến). 

Chiều: 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị 

thường kì KTXH huyện tháng 9, 9 

tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm 2022 (HT. UBND 

huyện).  

Sáng:  

- 8 giờ, dự công bố kết luận thanh tra 

thục hiện NQ 68 (HT Thanh tra tỉnh). 

- 8 giờ, dự HN trực tuyến Sơ kết 5 

năm thực hiện NQ 20, 21… 

(HTHU). 

- 8 giờ, dự họp phân bổ chi tiết kinh 

phí sự nghiệp (PH2). 

Chiều: 13 giờ 30 phút, dự HN 

thường kì KTXH huyện tháng 9, 9 

tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm 2022 (HT.UBND). 

Sáng: 8 giờ, dự HN trực tuyến Sơ kết 

5 năm thực hiện NQ 20, 21… 

(HTHU). 

Chiều: 13 giờ 30 phút, Hội nghị 

thường kì KTXH huyện tháng 9, 9 

tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm 2022 (HT. UBND 

huyện). 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: 7 giờ 30, tiếp đoàn công tác 

UBMTTQVN tỉnh đến giám sát, khảo 

sát việc thực hiện các quy định pháp 

luật về công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị của nhân dân (HT. UBND 

huyện). 

Chiều: 13 giờ 30 phút, Hội nghị 

thường kì KTXH huyện tháng 9, 

9 tháng và phương hướng, nhiệm 

vụ 3 tháng cuối năm 2022 (HT. 

UBND huyện). 

Thứ sáu 

07/10/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: Làm việc thường xuyên.  

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: 8 giờ, dự họp thẩm định danh 

mục dự án đã được HĐND tỉnh 

thông qua tại NQ 17 bị hủy bỏ và 

danh mục DA thực hiện năm 2023 

(PH1 Sở TNMT). 

Chiều: 14 giờ 30, họp xử lý các 

trường hợp hộ dân khiếu nại, ngăn 

cản thi công Dự án Đường ra Trạm 

kiểm soát Phú Hội (939) – PH số 1. 

Thứ Bảy 

08/10/2022 

      

Chủ Nhật 

09/10/2022 

  

 
  



 

 
 

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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