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             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

                           Châu Thành, ngày 01  tháng 10 năm 2021 

  THÔNG BÁO 

   Lịch làm việc của UBND huyện Châu Thành 

 Từ ngày 04/10/2021 đến 09/10/2021 

 

Ngày CT. Võ Chí Trung PCT. Nguyễn Tấn Phong 

Thứ Hai 

04/10/2021 

S. Dự hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch 

phục hồi và phát triển KT-XH trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. 

C. Làm việc thường xuyên (Trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-

19 huyện). 

S. Dự hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh về việc lấy ý kiến dự thảo Kế 

hoạch phục hồi và phát triển KT-XH trong điều kiện phòng, chống dịch 

Covid-19. 

C. Làm việc thường xuyên. 

Thứ Ba 

05/10/2021 

S. 8h: Họp trực tuyến BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện và các xã, thị 

trấn. 

C. Dự ra mắt tổng đài hỗ trợ người dân thực hiện CCHC (Phòng Nội vụ chuẩn 

bị nội dung). 

S. 8h: Họp trực tuyến BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện và các 

xã, thị trấn. 

C. - Làm việc với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh và 

Phòng TC-KH về khai thác hồ bơi của huyện (TT.VHTT&TT chuẩn bị 

nội dung làm việc). 

     - Trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện. 

Thứ Tư 

06/10/2021 

S. Làm việc với các ngành: Công an huyện, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra 

và UBKT Huyện ủy. 

C. Dự họp Đảng ủy Quân sự huyện. 

S. Làm việc với Hội Chữ Thập đỏ huyện về chuẩn bị Đại hội Hội Chữ 

Thập đỏ (Hội Chữ Thập đỏ huyện chuẩn bị nội dung). 

C. Làm việc thường xuyên. 

Thứ Năm 

07/10/2021 

S. - Tiếp dân. 

    - Làm việc với Phòng Kinh tế - Hạ tầng nghe báo cáo về chợ Cần Đăng 

(Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung).  

C. Dự họp thẩm định dự thảo bảng giá các loại đất tại Sở TN&MT. 

S. Làm việc với Phòng Kinh tế - Hạ tầng nghe báo cáo về chợ Cần Đăng 

C. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Thứ Sáu 

08/10/2021 

S. Dự bàn giao Chủ tịch UBND xã VA – VN (Phòng NV chuẩn bị nội dung). 

C. Làm việc thường xuyên. 

Làm việc thường xuyên. 

Thứ Bảy 

09/10/2021 

Trực cơ quan.  

     * Ghi chú: Các buổi họp của UBND huyện sẽ có thư mời riêng hoặc thông báo trực tiếp qua hệ thống tin nhắn”UBCHAUTHANH” đến đơn vị dự họp.  

   Nơi nhận:                                                                                                                                                                
- VP. UBND tỉnh;                    

- TT. HU, TT. HĐND, LĐ. UBND huyện;                                        

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;      

- UBND xã - TT; 

- LĐVP, các CV; 

   - Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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