
 

 

 

 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022 
 
 

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 

22/8/2022 

Sáng: 8 giờ, dự HN đánh giá tình hình  

Giải ngân vốn đầu tư công tháng 

7/2022 (HT UBND tỉnh). 

Chiều: 14 giờ tiếp Đoàn Thanh tra 

tỉnh thông qua biên bản thanh tra thực 

hiện NQ 68 (PH. tầng trệt).  

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: 

- 7 giờ 15 phút, dự chào cờ đầu tuần. 

-  7 giờ 45 phút, tham dự buổi làm việc 

thường trực HU làm việc với Khối vận 

(PH. Trực tuyến HU). 

- 9 giờ 30 phút, làm việc với Hội người cao 

tuổi huyện. 

Chiều:  

- 14 giờ, dự họp báo HU (HT.HU). 

- 16 giờ, làm việc với LĐLĐ và TTVH-

TT huyện (PH tầng trệt). 

Sáng: 7 giờ 15 phút, dự chào cờ đầu tuần. 

Chiều: dự họp báo HU (PH.HU). 

Học lớp KTQP đối tượng 2 tại Sóc Trăng 

Thứ ba 

23/8/2022 

Sáng: Tham dự diễn tập phòng thủ  

tại TP Châu Đốc. 

Chiều: 14 giờ 30 phút, dự họp rà soát 

danh mục đầu tư công thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM 

năm 2022 (PH. Tầng trệt).  

Sáng: 8 giờ, Dự HĐ xét duyệt sáng 

kiến (PH tầng trệt). 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng:  

- 8 giờ, dự cuộc họp xem xét, bố trí 

kinh doanh khai thác chợ Long Bình 

(PH2). 

Chiều: 14 giờ 30 phút, dự họp với 

CHQ liên quan đến công văn số 

2777/TCHQ-GSQL ngày 07/7/2022 

của Tổng Cục Hải quan và Đơn xin 

cứu xét của 03 doanh nghiệp đang 

hoạt động tại Khu Thương mại dịch 

vụ cửa khẩu Khánh Bình (CHQ). 

Học lớp KTQP đối tượng 2 tại Sóc Trăng 

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 22 tháng 8 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 

24/8/2022 

Sáng: 8 giờ 00 phút, tiếp và làm việc 

với tổ kiểm tra Đề án 06 của tỉnh (HT 

trực tuyến). 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 8 giờ 30 phút, tham gia đoàn 

kiểm tra công tác phòng chống dịch tại 

xã Đa Phước. 

Chiều: 14 giờ, tham gia đoàn kiểm tra 

công tác phòng chống dịch tại TT An 

Phú. 

Sáng: 8 giờ, Kiểm tra, giám sát và hỗ 

trợ công tác triển khai thực hiện 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) tỉnh An Giang năm 2022 – 

HT UBND huyện.   

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Học lớp KTQP đối tượng 2 tại Sóc Trăng 

Thứ năm 

25/8/2022 

Sáng:  
- 8 giờ, dự lễ công bố quyết định ấp 

NTM ấp Búng Lớn xã Nhơn Hội 

(Trường tiểu học B Nhơn Hội điểm 

phụ). 

- Trả lời phỏng vấn tổ chuyên mục 

Phòng Chính trị, BCHQS tỉnh về nội 

dung thực hiện cuộc vận động 50 của 

huyện An Phú.  

Chiều: Làm việc thường xuyên.  
  

Sáng: 6 giờ 30 phút, tham dự Lễ 

Mittinh Phòng chống Sốt xuất huyết.  

Chiều: 14 giờ, dự hội nghị tổng kết 

năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm 

vụ năm học 2022-2023 (HT. UBND 

huyện). 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: 8 giờ, họp thông qua phương án 

khai thác Chợ Long Bình mới – PH2. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

Học lớp KTQP đối tượng 2 tại Sóc Trăng 

Thứ sáu 

26/8/2022 

Sáng: 8 giờ, tiếp đoàn công tác tỉnh 

kiểm tra một số công trình trọng điểm 

trên địa bàn huyện (HT UBND huyện). 

Chiều: 16 giờ, làm việc với đoàn kiểm 

toán NN KV IX công bố QĐ kiểm toán 

năm 2022 tại tỉnh An Giang (HT UBND 

tỉnh). 

Sáng: Làm việc thường xuyên.  

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

Sáng: 8 giờ, tiếp đoàn công tác tỉnh 

kiểm tra một số công trình trọng điểm 

trên địa bàn huyện (HT UBND 

huyện). 
Chiều: Làm việc thường xuyên 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Học lớp KTQP đối tượng 2 tại Sóc Trăng 

Thứ Bảy 

27/8/2022 

      

Chủ Nhật 

28/8/2022 

  

 
  

 

 
 

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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