
 

 

 

 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022 
 
 

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 

10/10/2022 

Tham gia lớp bồi dưỡng cấp huyện 

dành cho Phó Bí thư cấp ủy cấp 

huyện và tương đương tại HV 

CTQG Hồ chí Minh (Hà Nội). 

Sáng: 8 giờ 15 phút, dự giao ban hàng 

tuần thực hiện Đề án 06 (PH Tầng trệt) 

Chiều:  

- 14 giờ, dự họp triển khai dự thảo 

kế hoạch tổ chức các hoạt động 

Chào mừng Ngày NGVN 20/11 

(PH trực tuyến). 

- 16 giờ 30 phút, dự họp với Hội 

LHPN huyện về việc tổ chức kỉ 

niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

(PH tầng trệt). 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng:  
- 7 giờ 15. Chào cờ đầu tuần 

- Làm việc Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng về 

đấu thầu khai thác chợ Long Bình. 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: 7 giờ 30, dự Lễ thả cá tái tạo 

nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện 

năm 2022. 

Chiều: 14 giờ 30, Về việc họp Hội 

đồng bồi thường báo cáo kết quả niêm 

yết dự thảo phương án bồi thường dự 

án Tăng cường khả năng thích ứng và 

quản lý nước cho vùng thượng nguồn 

sông Cửu Long (WB9) và xử lý khó 

khăn vướng mắc dự án Đường ra trạm 

kiểm soát Phú Hội (939) – PH số 1. 

Thứ ba 

11/10/2022 

Tham gia lớp bồi dưỡng cấp huyện 

dành cho Phó Bí thư cấp ủy cấp 

huyện và tương đương tại HV 

CTQG Hồ chí Minh (Hà Nội). 

Tham dự Lớp bồi dưỡng đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 

2021 – 2026 (Phú Tân) 

 

Sáng: làm việc BQL dự án đầu tư 

xây dựng khu vực huyện, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, UBND xã 

Khánh An về dự án đầu tư xây dựng 

công trình Bố trí ổn định dân cư di 

dân tự do, thiên tai khu vực ấp Thạnh 

Phú, xã Khánh An, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang - PLV 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Tham dự Lớp bồi dưỡng đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 

2021 – 2026 (Phú Tân) 

 

Thứ tư 

12/10/2022 

Tham gia lớp bồi dưỡng cấp huyện 

dành cho Phó Bí thư cấp ủy cấp 

huyện và tương đương tại HV 

CTQG Hồ chí Minh (Hà Nội). 

Tham dự Lớp bồi dưỡng đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 

2021 – 2026 (Phú Tân) 

 

Sáng: 7 giờ 30 phút, tham gia khảo 

sát cùng đoàn Sở VHTT&DL khu 

vực ấp Búng Lớn xã Nhơn Hội đề 

xuất xây dựng trung tâm VH-TT cho 

Tham dự Lớp bồi dưỡng đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 

2021 – 2026 (Phú Tân) 

 

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 10 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 
đồng bào Chăm. 

Chiều: 14 giờ. Dự Hội nghị sơ kết 

06 tháng đầu năm 2022 với tỉnh 

Kandal – Vương quốc Campuchia – 

Hội trường Văn phòng UBND tỉnh. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ năm 

13/10/2022 

Tham gia lớp bồi dưỡng cấp huyện 

dành cho Phó Bí thư cấp ủy cấp 

huyện và tương đương tại HV 

CTQG Hồ chí Minh (Hà Nội). 

Tham dự Lớp bồi dưỡng đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 

2021 – 2026 (Phú Tân) 

 

Sáng: 7 giờ 30 phút. Dự Hội nghị sơ 

kết công tác tuyển chọn và gọi công 

dân nhập ngũ - Hội trường Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh. 

Chiều: 14 giờ 30 phút. Dự họp mặt 

doanh nhân Việt Nam – Nhà khách 

Văn phòng UBND tỉnh.  

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: Tham dự Lớp bồi dưỡng đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện 

nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Chiều: 14 giờ, Dự họp phê duyệt 

chính sách hỗ trợ di dời bè, lồng bè 

thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ tây 

sông Hậu, xã Quốc thái – PH Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

Thứ sáu 

14/10/2022 

Tham gia lớp bồi dưỡng cấp huyện 

dành cho Phó Bí thư cấp ủy cấp 

huyện và tương đương tại HV 

CTQG Hồ chí Minh (Hà Nội). 

Sáng: 8 giờ, tham dự Hội đồng sát 

hạch công chức cấp huyện. 

Chiều: 14 giờ dự báo cáo chuyên đề 

BHXH (HT UBND huyện).  

Sáng: Dự lễ khởi công nhà đại đoàn 

kết. 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, đối thoại hộ dân 

không đồng ý với dự thảo phương 

án bồi thường hỗ trợ và tái định cư 

dự án WB9 địa bàn xã Vĩnh Lộc – 

UBND xã Vĩnh Lộc. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ Bảy 

15/10/2022 

      

Chủ Nhật 

16/10/2022 

  

 
  

 

 
 

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. 

 

 

   

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Mộng 
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