
    

 

   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     năm 2021   

 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

(Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021) 
 

Thứ Hai, ngày 07/6/2021:  

- 8 giờ, Chủ tịch, PCT. Nguyễn Văn Mỹ đi khảo sát Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện để chuẩn bị  khu cách ly. Mời lãnh 

đạo đơn vị: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế, Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cùng đi (thay thơ mời). 

-  8 giờ, PCT. Trần Văn Hào làm việc với lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, Kinh tế - Hạ tầng nghe báo cáo ý kiến về quy hoạch kinh tế - xã hội và xem 

xét một số trường hợp xin chủ trương đầu tư tại huyện, tại Phòng họp Thường trực 

(thay thơ mời). 

- 13 giờ 30, PCT. Trần Văn Hào dự họp rà soát việc điều chỉnh, bổ sung 

Phương án và Kế hoạch thực hiện Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa 

bàn tỉnh năm 2021, tại Sở Tài chính (theo thơ mời). 

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Văn Mỹ kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tại Trường THPT Thuận Hòa. 

Thứ Ba, ngày 08/6/2021:  

- Chủ tịch kiểm tra tiến độ các công trình trên địa bàn các xã, thị trấn. 

- 9 giờ 30, PCT. Trần Văn Hào họp xem xét hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, tại Phòng họp Thành viên UBND huyện (có thơ mời). 

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

- 14 giờ, PCT. Trần Văn Hào dự kiểm tra, sát hạch việc tiếp nhận công 

chức không qua thi tuyển đối với 02 trường hợp thuộc UBND huyện Châu Thành, 

tại Hội trường Sở Nội vụ (theo thơ mời). 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ họp Ban Chỉ đạo hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp 

THPT trên địa bàn huyện. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và 

mời thành phần dự họp. 

Thứ Tư, ngày 09/6/2021:  

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

- 9 giờ, PCT. Trần Văn Hào tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, tại Phòng họp Thành viên UBND huyện (có thơ mời). 

- 8 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ dự Lễ khánh thành Cầu dân sinh tại ấp An 

Tập, xã Thiện Mỹ (theo thơ mời của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã 

hội huyện). 



 

- 13 giờ 30, Chủ tịch, PCT. Trần Văn Hào họp Ban Thường vụ Huyện ủy 

(không định kỳ) (theo thơ mời). 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ làm việc với Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp nghe báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021, tại Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp huyện. 

Thứ Năm, ngày 10/6/2021:  

- 7 giờ 30, Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ 

Tỉnh 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, PCT. Nguyễn Văn Mỹ dự Hội nghị sơ kết các mô 

hình sản xuất nông nghiệp và tình hình hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Nông 

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

Thứ Sáu, ngày 11/6/2021: 

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PCT. Trần Văn Hào dự Hội nghị nghe thông qua dự 

thảo báo cáo tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân 

dân các cấp; xem xét danh sách khen thưởng trong công tác bầu cử trên địa bàn 

huyện. 

- 8 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình 

nguyện hè năm 2021, tại Trung tâm Chính trị huyện (theo thơ mời). 

- 13 giờ 30, PCT. Trần Văn Hào đi công tác tại thị trấn Châu Thành. 

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

❖ 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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