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HUYỆN LONG PHÚ          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 27/LT-UBND               Long Phú, ngày 15 tháng 7 năm 2022 
  

 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

(Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022) 

 

Thứ Hai, ngày 18/7/2022:  

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự họp Đảng ủy Công an sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, tại 

Hội trường Công an huyện. 

- PCT Huỳnh Quốc Lâm kiểm tra tình hình sản xuất trên địa bàn huyện. 

- 13 giờ 30, PCT Lê Thanh Phương dự họp nghe báo cáo những khó khăn, 

vướng mắc trong triển khai thực hiện trình tự, thủ tục phân bổ kế hoạch vốn giai 

đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 -2025, tại 

Hội trường Văn phòng UBND tỉnh.  

Thứ Ba, ngày 19/7/2022: 

- 07 giờ 30, Chủ tịch dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

huyện Long Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tại Hội trường Huyện uỷ. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ năm 2022, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.  

       - 08 giờ, PCT Huỳnh Quốc Lâm tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của Sở 

Tài nguyên và Môi trường, tại phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

       - 13 giờ 30, PCT Huỳnh Quốc Lâm dự họp nghe báo cáo tình hình khó khăn về 

công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý Dự án 2 làm chủ đầu tư và 

ủy thác quản lý dự án, tại phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh.  

      - 08 gờ, PCT Lê Thanh Phương dự họp về việc trao đổi, thống nhất xử lý việc 

UBND huyện Long Phú xin chủ trương đề nghị giao lại một phần khu đất công cống 

Cái Oanh, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường. Mời Lãnh đạo phòng TN và 

MT cùng dự. 

- 13 giờ 30, PCT Lê Thanh Phương dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công 

tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022, tại Hội trường 4, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.  

Thứ Tư, ngày 20/7/2022:  

- PCT Huỳnh Quốc Lâm kiểm tra tình hình sản xuất trên địa bàn huyện. 

- 08 giờ, PCT Lê Thanh Phương làm việc với Thủ trưởng các đơn vị Viễn thông, 

tại phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Giao Phòng Văn hóa và 

Thông tin chuẩn bị nội dung và mời thành phần cùng dự. 
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- 13 giờ 30, PCT Lê Thanh Phương dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị 

định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, giai đoạn 2002-2022, tại phòng họp số 2, 

Văn phòng HĐND và UBND huyện.  

Thứ Năm, ngày 21/7/2022:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, 

học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá XIII, tại Hội trường Huyện ủy. 

Thứ Sáu, ngày 22/7/2022:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, 

học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá XIII, tại Hội trường Huyện ủy. 

- 13 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.    

*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./.  

 

 
  
  

 


