
 

 

 

 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022 
 
 

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 

19/9/2022 

Sáng:  
- 7 giờ 15 phút, Chào cờ đầu tuần. 

- Tiếp đón đồng chí Lê Tiến Châu, 

UVBCHTW Đảng, PCT-Tổng thư 

ký UBTWMTTQVN và đoàn công 

tác Campuchia tham dự HN đường 

biên giới VN-CPC lần thứ 6 năm 

2022. 

Chiều: 14 giờ, dự họp báo Huyện ủy. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng:  

- 7 giờ 15 phút, Chào cờ đầu tuần. 

- Tiếp đón đồng chí Lê Tiến Châu, 

UVBCHTW Đảng, PCT-Tổng thư 

ký UBTWMTTQVN và đoàn công 

tác Campuchia tham dự HN đường 

biên giới VN-CPC lần thứ 6 năm 

2022. 

- 10 giờ 30 phút, dự kỉ niệm 60 năm 

ngày truyền thống lữ đoàn 962. 

Chiều: 14 giờ, dự họp báo Huyện ủy. 

 

 

Sáng:  

- 7 giờ 15 phút, Chào cờ đầu tuần. 

- 10 giờ  dự họp tiếp nhận, vận hành, 

khai thác công trình cấp nước sinh 

hoạt cho Đồn Biên phòng Phú Hữu 

(929) và cụm dân cư xã Phú Hữu, 

huyện An Phú – PH1 Sở Tài chính 
Chiều: 14 giờ, dự họp chủ trương 

điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch 

chung xây dựng thị trấn An Phú, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang đến 

năm 2030 – Sở Xây dựng.  

Sáng:  

- 7 giờ 15 phút, Chào cờ đầu tuần. 

- Làm việc thường xuyên. 

 

Chiều: 14 giờ, dự họp báo Huyện ủy. 

 

Thứ ba 

20/9/2022 

Sáng: 8 giờ, dự họp thông qua lấy ý 

kiến các ngành về việc lập nhiệm vụ 

điều chỉnh Quy hoạch chung xây 

dựng thị trấn An Phú, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang đến năm 2045 

(PH tầng trệt). 

Chiều: Làm việc thường xuyên.  

Sáng: Dự Hội nghị tập huấn, bồi 

dưỡng tổ công nghệ số cộng đồng 

(PH TTUBND huyện). 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: 8 giờ, dự họp thông qua lấy ý 

kiến các ngành về việc lập nhiệm vụ 

điều chỉnh Quy hoạch chung xây 

dựng thị trấn An Phú, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang đến năm 2045 (PH 

tầng trệt). 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

 

Sáng: 8 giờ 30, họp về tiến độ tổng 

hợp dự án, trong đó chủ yếu liên 

quan đến tiến độ thực hiện công tác 

giải phóng mặt bằng dự án WB9 – 

PH số 1. 

Chiều: 14 giờ, họp triển khai công tác 

lập quy hoạch sử dung đất năm 2023 – 

PH số 1. 

Thứ tư 

21/9/2022 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều:  Dự họp BTV Huyện ủy 

(Phòng họp TTHU). 

Sáng: 8 giờ, dự họp cùng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri và 

làm việc với chính quyền địa 

phương trước kì họp thứ 4, 

QHK.XV tại xã VHĐ. 

Sáng: Kiểm tra công trình trọng 

điểm trên địa bàn huyện. 

Chiều:  

- 14 giờ, dự họp giải quyết khiếu nại 

chế độ chính sách – Phòng khách 2 

Sáng:  

- 08 giờ, làm việc về tiến độ xây dựng 

nông thôn mới xã Phước Hưng – PH. 

tầng trệt. 

- 10 giờ, làm việc về kinh tế tập thể, 

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 19 tháng 9 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 
Chiều: Làm việc thường xuyên. Văn phòng UBND tỉnh. 

- 14 giờ 30 phút, dự hội nghị tổng kết 

6 tháng đầu năm 2022 với tỉnh Takeo 

– Vương quốc Campuchia nhằm 

đánh giá kết quả hoạt động hợp tác 

và đề ra phương hướng 6 tháng cuối 

năm 2022 giữa hai tỉnh – Hội trường 

Văn phòng UBND tỉnh. 
Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

hợp tác xã– PH. tầng trệt. 

Chiều: 16 giờ, họp Hội đồng thẩm 

định giá đất tỉnh về việc tính thêm 

tiền sử dụng đất đối với dự án Khu 

dân cư Cồn Tiên 1 (mở rộng), xã 

Đa Phước. 

Thứ năm 

22/9/2022 

Sáng: Xét duyệt chính trị (BCH QS 

huyện). 

Chiều: Dự sơ kết cuộc vận động 50 

(BCH QS huyện). 

Sáng: 6 giờ 30 phút, tham dự lễ mit 

tinh ra quân diệt lăng quăng, phòng 

chống SXH đợt 3. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Sáng: 8 giờ, tổ chức cuộc họp về việc 

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) – PH 2. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 08 giờ, làm việc về nội dung 

đơn của ông Lê Hồng Trinh, xã Đa 

Phước – PLV. 

Chiều: 14 giờ, triển khai kế 

hoạch thả cá tái tạo nguồn lợi 

thủy sản năm 2022 – PH. tầng 

trệt. 

Trực lãnh đạo điều hành chung 24/24 giờ. 

Thứ sáu 

23/9/2022 

Sáng: Dự họp BCH Đảng bộ Huyện 

(HT huyện). 

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: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, làm việc về việc sắp 

xếp lồng bè nuôi thủy sản và quản 

lý bờ sông, rạch trên địa bàn huyện. 

Thứ Bảy 

24/9/2022 

      

Chủ Nhật 

25/9/2022 

  

 
  

 

 
 

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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