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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 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021) 
 

Thứ Hai, ngày 27/9/2021:  

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

- 9 giờ,  PCT. Trần Văn Hào làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch 

nghe báo cáo tiến độ giải ngân, tại Phòng Phó Chủ tịch (thay thơ mời). 

- 7 giờ 30, PCT. Nguyễn Văn Mỹ dự Hội nghị Tổng kết Đề án đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015 -

2020, tại Phòng họp số 9, Trung tâm Văn hoá và Hội nghỉ tỉnh (theo thơ mời). 

- 14 giờ, Chủ tịch, PCT. Trần Văn Hào họp Thường trực Hội đồng kỷ 

luật. Mời Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Thanh tra huyện cùng dự, tại Phòng họp 

Thường trực (thay thơ mời). 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ làm việc với Phòng Nông nghiệp và PTNT 

nghe báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm 2021, tại Phòng Phó Chủ tịch (thay thơ mời).  

Thứ Ba, ngày 28/9/2021:  

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với Trung tâm 

Chỉ huy phòng, chống dịch Covid – 19 cấp xã, tại Phòng họp Thành viên UBND 

huyện và Phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn. 

- 14 giờ, Chủ tịch, PCT. Trần Văn Hào làm việc với Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện nghe báo cáo tiến độ đầu tư và các dự án kêu gọi đầu tư, tại Phòng 

họp Thành viên UBND huyện (thay thơ mời). 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ dự bàn giao nhiệm vụ của Phòng Dân tộc 

huyện, tại Phòng họp Thường trực. 

Thứ Tư, ngày 29/9/2021:  

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với Trung tâm 

Chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh, tại Phòng họp Thành viên UBND 

huyện. 

- 14 giờ, Chủ tịch, PCT. Trần Văn Hào làm việc với Bí thư Đảng ủy và 

Chủ tịch UBND thị trấn nghe báo cáo tình hình hoạt động chợ Thuận hòa. Mời 

lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự, tại Phòng họp Thành viên UBND 

huyện (thay thơ mời). 



 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ làm việc với Trung tâm Y tế huyện nghe 

báo cáo tình hình tiêm vắc xin của các xã, thị trấn và Khu công nghiệp, tại Phòng 

Phó Chủ tịch (thay thơ mời). 

Thứ Năm, ngày 30/9/2021:  

- 8 giờ, Chủ tịch dự họp Đảng uỷ Công an huyện. 

- 8 giờ,  PCT. Trần Văn Hào họp Tổ thẩm định giá cây trồng nghe thông 

qua Kế hoạch tổ chức thực hiện, tại Phòng họp Thành viên UBND huyện (có thơ 

mời). 

- 8 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ làm việc với UBND xã Hồ Đắc Kiện nghe 

báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của người dân trong công tác phòng chống 

dịch Covid -19, tại Phòng Phó Chủ tịch (thay thơ mời). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid -19. 

- 14 giờ,  PCT. Trần Văn Hào làm việc với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài 

nguyên và Môi trường nghe báo cáo chi tiết hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện dự án: 

Nhà ở Thương mại (2,3ha), Khu đô thị mới Trà Quýt A (7,16ha), tại Phòng họp 

Thường trực (thay thơ mời). 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ làm việc với Hội Người cao tuổi nghe báo 

cáo công tác chuẩn bị Đại hội, tại Phòng Phó Chủ tịch (thay thơ mời). 

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021: 

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh (chuyên đề), tại Hội 

trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy (thay thơ mời). 

- 8 giờ,  PCT. Trần Văn Hào kiểm tra tình hình mua bán, vận tải. Mời lãnh 

đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng đi (thay thơ mời). 

- PCT. Nguyễn Văn Mỹ xử lý công việc tại cơ quan. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid -19. 

- 13 giờ 30,  PCT. Trần Văn Hào kiểm tra tiến độ thi công các công trình 

tại xã Thiện Mỹ, An Hiệp. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND các xã cùng đi (thay 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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