
 

 

 
 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN 

Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023 
 
 

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 

13/3/2023 

Sáng: 07 giờ 30, tham dự Hội nghị tổng 

kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 8 khóa XI (HT VPTU) 

Chiều: Họp báo Huyện ủy  

Sáng: Chào cờ đầu tuần. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy 

Sáng: Chào cờ đầu tuần. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy 

Sáng: Chào cờ đầu tuần. 

Chiều: Họp báo Huyện ủy 

Thứ Ba 

14/3/2023 

Sáng:  
 - 08 giờ: Dự cuộc họp khen thưởng đột xuất 

CBCS có thành tích xuất sắc trong công tác 

phòng, chống tội phạm (HT CAH) 

- 09 giờ: dự họp với ngành Tỉnh về thực hiện 

kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại 

Công văn số 34-CV/BCSĐ ngày 09/3/2023 về 

dự án nạo vét thông luồng đảm bảo giao thông 

trên sông Hậu đoạn từ đuôi Cồn Cóc đến bến 

đò Chợ Mới Phước Hưng (PH Tầng trệt) 

Chiều: 14 giờ, Họp và thảo luận Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh (PH Trực tuyến HU) 

S: Làm việc thường xuyên. 

C: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: 09 giờ: dự họp với ngành Tỉnh 

về thực hiện kết luận của Ban Cán sự 

Đảng UBND tỉnh tại Công văn số 34-

CV/BCSĐ ngày 09/3/2023 về dự án 

nạo vét thông luồng đảm bảo giao 

thông trên sông Hậu đoạn từ đuôi Cồn 

Cóc đến bến đò Chợ Mới Phước Hưng 

(PH Tầng trệt) 
Chiều: Làm việc Thanh tra bộ Xây 

dựng (Sở Xây dựng) 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, làm việc với các ngành 

và Ủy ban nhân dân xã Đa Phước về 

việc xử lý giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của hộ dân dính một phần dự 

án Khu tái định cư xã Đa Phước – 

PLV. 

Thứ Tư 

15/3/2023 

Sáng:  
- 08 giờ 30, dự họp lấy ý kiến các ngành về nội 

dung Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thị 

trấn Long Bình (PH Tầng trệt) 

- 09 giờ 30, dự họp thông qua PATK Chợ TDC 

dân tộc Chăm xã Đa Phước (PH Tầng trệt) 

Chiều: 14 giờ, dự Hội nghị tổng kết An toàn 

giao thông huyện và công tác sử dụng lòng 

đường, vỉa hè, hàng lang an toàn giao thông 

trên địa bàn huyện (HT. UBND huyện) 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: 14 giờ, dự Hội nghị triển khai mô 

hình CCHC xã Nhơn Hội. (UBND xã) 

Sáng: 08 giờ. Dự Hội nghị Tổng kết 

Công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh An Giang (HT CA tỉnh) 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng:   
- 08 giờ, họp xử lý khó khăn 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. 

- 09 giờ 30, khảo sát địa điểm tổ chức 

Lễ công bố xã Phước Hưng đạt chuẩn 

“Xã nông thôn mới” năm 2022.  

Chiều: 14 giờ, họp lấy ý kiến dự thảo 

Kế hoạch Tổ chức Lễ Công bố Quyết 

  UBND HUYỆN AN PHÚ 

VĂN PHÒNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   An Phú, ngày 13 tháng 3 năm 2023 



định của Chủ tịch UBND tỉnh công 

nhận xã Phước Hưng đạt chuẩn “xã 

nông thôn mới” năm 2022. 

Thứ Năm 

16/3/2023 

Sáng: 08 giờ, tham dự Hội nghị sơ kết thực 

hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ 

đội BP tỉnh với các Huyện, Thị, Thành ủy 

biên giới năm 2022 (HT Huyện). 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: 08 giờ, họp các ngành về tiến độ 

thực hiện dự án Khu dân cư Cồn Tiên I 

(mở rộng) (PH Tầng trệt) 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: 08 giờ, làm việc với các hộ liên 

quan đến công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng dự án đầu tư dự án 

WB9: 

- 08 giờ, làm việc với hộ dân về việc 

chi sai đối tượng bồi thường tại xã 

Vĩnh Lộc. 

- 09 giờ 30, làm việc với hộ dân ngăn 

cản thi công tại xã Vĩnh Hậu. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Thứ Sáu 

17/3/2023 

Sáng: Làm việc thường xuyên 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: 08 giờ, dự Hội nghị triển khai 

công tác trẻ em, bình đẳng giới, vì sự 

tiến bộ của phụ nữ năm 2023. Sở 

LĐTB&XH. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Sáng: Họp nghe báo cáo tiến độ thực 

hiện các dự án đầu tư trên địa bàn 

huyện - PLV 

Chiều: Làm việc thường xuyên 

Sáng: Làm việc thường xuyên. 

Chiều: Làm việc thường xuyên. 

Thứ Bảy 

18/3/2023 

    

Chủ nhật 

19/3/2023 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Bảo Trung 
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