
    

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU THÀNH 

 

Số:       /LT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Châu Thành, ngày     tháng 5  năm 2021   

 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

(Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021) 
 

Thứ Hai, ngày 24/5/2021:  

- Chủ tịch xử lý công việc tại cơ quan. 

- PCT. Trần Văn Hào xử lý một số công việc liên quan đến bầu cử. 

- 7 giờ 30, PCT. Nguyễn Văn Mỹ xử lý công việc tại cơ quan. 

- 15 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ tiếp Đoàn công tác của Sở Giáo dục và 

Đào tạo, tại Phòng họp Thành viên UBND huyện. 

Thứ Ba, ngày 25/5/2021:  

- 7 giờ 30, Chủ tịch họp Thường trực Huyện ủy. 

- PCT. Trần Văn Hào tiếp công dân định kỳ. 

- 8 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid – 19. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch xử lý công việc tại cơ quan. 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ làm việc với Lãnh đạo Văn phòng HĐND-

UBND huyện về công tác tổng hợp góp ý báo cáo quy chế phối hợp công tác năm 

2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 giữa Ủy ban nhân dân với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam huyện, tại Phòng Phó Chủ tịch. 

Thứ Tư, ngày 26/5/2021:  

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PCT. Trần Văn Hào xử lý công việc tại cơ quan. 

- 8 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ làm việc với Lãnh đạo Phòng Giáo dục và 

Đào tạo nghe báo cáo tổng hợp và giải quyết các kiến nghị của Hiệu trưởng các 

trường trên địa bàn, tại Phòng Phó Chủ tịch (thay thơ mời). 

- 15 giờ, Chủ tịch làm việc với Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Bánh 

pía - Lạp xưởng Tân Huê Viên. Mời Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài 

nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Lãnh đạo UBND xã An Hiệp cùng đi 

(thay thơ mời). 

- 14 giờ, PCT. Trần Văn Hào nghe Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo việc 

xây dựng không xin phép khu vực xã An Hiệp. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo UBND xã An Hiệp cùng dự, tại 

Phòng họp Thành viên UBND huyện (thay thơ mời). 

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Văn Mỹ họp Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh (theo thơ mời). 

 



 

Thứ Năm, ngày 27/5/2021:  

- 8 giờ, Chủ tịch, PCT. Trần Văn Hào nghe Phòng Tài nguyên – Môi 

trường báo cáo tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn huyện. Mời Lãnh đạo Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch cùng dự, tại Phòng họp Thường trực (thay 

thơ mời). 

- 8 giờ 30, PCT. Nguyễn Văn Mỹ dự “Hội nghị trực tuyến về công tác tổ 

chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021”, tại Phòng họp số 2, Văn phòng 

UBND tỉnh (theo thơ mời).  

- 14 giờ, Chủ tịch, PCT. Nguyễn Văn Mỹ nghe Văn phòng điều phối Nông 

thôn mới báo cáo tiến độ xã Phú Tâm đạt chuẩn Nông thôn mới, tại Phòng họp 

Thường trực (thay thơ mời). 

- 14 giờ, PCT. Trần Văn Hào nghe báo cáo các nội dung liên quan đến các 

trang trại có lắp điện mặt trời mái nhà trên đất của địa bàn xã Phú Tâm và xã An 

Ninh, tại Phòng họp Thành viên UBND huyện (có thơ mời). 

Thứ Sáu, ngày 28/5/2021: 

- 8 giờ, Chủ tịch,  PCT. Trần Văn Hào nghe Đơn vị tư vấn báo cáo nâng 

cấp cải tạo bãi rác, cầu vào bãi rác và phương án mở rộng Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả. Mời Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường, 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện cùng dự, tại Phòng họp Thành viên 

UBND huyện (thay thơ mời). 

- 8 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ đi khảo sát các công trình giao thông thủy 

lợi mùa khô và nạo vét các kênh thủy lợi trên địa bàn huyện. Mời Lãnh đạo Phòng 

Nông nghiệp và PTNT cùng đi. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch, PCT. Nguyễn Văn Mỹ xử lý công việc tại cơ quan. 

- 14 giờ, PCT. Trần Văn Hào họp trao đổi, tháo gỡ khó khăn đối với việc 

Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản FAM đủ điều kiện tổ chức 

lập quy hoạch chi tiết theo quy định, tại Phòng họp Thành viên UBND huyện (có 

thơ mời). 

❖ Ghi chú: Tùy tình hình thực tế, Lịch làm việc này có thể thay đổi, Ủy 

ban nhân dân huyện sẽ có thông báo sau./.  

Nơi nhận: 

- VP.UBND tỉnh;    

- TT.HU, HĐND, UBND;          

- Ban ngành huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;                                      

- Lưu: VT, MH. 

  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Lê Thị Mỹ Hương 
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