
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LONG PHÚ          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 14/LT-UBND               Long Phú, ngày 15 tháng 4 năm 2022 
  

 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

(Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022) 

 

 

Thứ Hai, ngày 18/4/2022:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch dự làm việc định kỳ với các cơ quan tư pháp huyện, tại 

phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW 

ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

- PCT Huỳnh Quốc Lâm kiểm tra công tác sản xuất trên địa bàn huyện. 

- PCT Lê Thanh Phương chỉ đạo công tác giám sát diễn biến tình hình dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện. 

Thứ Ba, ngày 19/4/2022: 

- 07 giờ 30, Chủ tịch và PCT Huỳnh Quốc Lâm dự họp Ban Thường vụ 

Huyện ủy, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- 14 giờ, PCT Huỳnh Quốc Lâm đi kiểm tra nông thôn mới tại UBND xã Hậu 

Thạnh. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT mời thành phần cùng đi.  

- PCT Lê Thanh Phương chỉ đạo công tác giám sát diễn biến tình hình dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện. 

Thứ Tư, ngày 20/4/2022:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Chính 

sách xã hội Việt Nam về đánh giá kết quả triển khai củng cố nâng cao chất lượng 

hoạt động, chất lượng tín dụng giai đoạn 2019-2021, tại UBND thị trấn Long Phú. 

- 14 giờ, Chủ tịch dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Chính 

sách xã hội Việt Nam để đánh giá kết quả thực hiện củng cố nâng cao chất lượng 

hoạt động, chất lượng tín dụng, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh. 

- 14 giờ, PCT Huỳnh Quốc Lâm đi kiểm tra nông thôn mới tại UBND xã 

Châu Khánh. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT mời thành phần cùng đi.  

- 07 giờ 30, PCT Lê Thanh Phương dự Hội nghị triển khai Kế hoạch tiêm vắc 

xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh. Mời 

đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện cùng dự. 
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Thứ Năm, ngày 21/4/2022:  

- 06 giờ 30, Chủ tịch và PCT Lê Thanh Phương dự khai mạc Đại hội Thể 

dục thể thao huyện Long Phú lần thứ IX năm 2021, tại Nhà Truyền thống Thư 

viện huyện. 

- 07 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự họp Thường trực Huyện ủy, 

Ủy ban nhân dân huyện, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự làm việc với Thường trực Huyện ủy để báo cáo 

tình hình giải quyết chế độ chính sách cho đảng viên, tại phòng họp Ban 

Thường vụ Huyện ủy. 

- 13 giờ 30, PCT Huỳnh Quốc Lâm dự họp triển khai các văn bản về xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tại phòng họp số 2, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, mời thành 

phần dự và phục vụ cuộc họp. 

Thứ Sáu, ngày 22/4/2022:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị 

quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tại Hội trường Huyện ủy.  

- 14 giờ, Chủ tịch và PCT Lê Thanh Phương tiếp và làm việc với Đoàn giám sát 

của HĐND tỉnh, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của 

Chính phủ, tại phòng họp số 2, Văn phòng HĐND và UBND huyện.  

- PCT Huỳnh Quốc Lâm kiểm tra công tác sản xuất trên địa bàn huyện. 

- 19 giờ, PCT Lê Thanh Phương dự Chương trình truyền hình trực tuyến chủ 

đề “Sóc Trăng vùng đất đậm nét di sản văn hóa dân tộc”, tại Quảng trường Bạch 

Đằng, Thành phố Sóc Trăng.  

*Ghi chú: Lịch làm việc này thay thư mời những cuộc họp do Chủ  

tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì mà không có thư mời riêng./.  
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