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

HUYỆN LONG PHÚ          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 36/LT-UBND               Long Phú, ngày 16 tháng 9 năm 2022 
  

 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

(Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022) 

 

Thứ Hai, ngày 19/9/2022:  

- 08 giờ, Chủ tịch dự Hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ, tại Hội 

trường số 02 của Tỉnh ủy.  

- PCT Huỳnh Quốc Lâm làm việc tại cơ quan. 

- PCT Lê Thanh Phương học Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện 

năm 2022, tại Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP Hồ Chí Minh đến 

hết tuần. 

Thứ Ba, ngày 20/9/2022: 

- Chủ tịch kiểm tra công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 trên địa bàn 

huyện. 

- PCT Huỳnh Quốc Lâm kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn 

huyện. 

Thứ Tư, ngày 21/9/2022:  

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

Huyện ủy định kỳ tháng 9 năm 2022, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.    

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu 

đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 

78/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tại 

Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh. 

- PCT Huỳnh Quốc Lâm kiểm tra các dự án đang thực hiện trên địa bàn huyện. 

Thứ Năm, ngày 22/9/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch dự Lễ Sene ĐôlTa cổ truyền của đồng bào dân tộc 

Khmer năm 2022, tại Hội trường Huyện ủy. 

- 07 giờ 30, PCT Huỳnh Quốc Lâm dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 

công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp 8 tháng đầu năm 2022, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT Huỳnh Quốc Lâm dự họp Thường trực Huyện 

ủy - Ủy ban nhân dân huyện, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 
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Thứ Sáu, ngày 23/9/2022:  

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, 

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

*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./.  

 

 

 

  

 


