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

HUYỆN LONG PHÚ          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 34/LT-UBND               Long Phú, ngày 31 tháng 8 năm 2022 
  

 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

(Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022) 

 

Thứ Hai, ngày 05/9/2022:  

- 07 giờ, Chủ tịch dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023, tại Trường Trung học 

phổ thông Đại Ngãi. 

- 07 giờ, PCT Huỳnh Quốc Lâm dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023, tại 

Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp. 

- 09 giờ 30, PCT Huỳnh Quốc Lâm dự họp thống nhất quy mô triển khai các 

Khu tái định cư phục vụ dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, tại Phòng họp Sở Xây 

dựng. 

- 07 giờ, PCT Lê Thanh Phương dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023, tại 

Trường THCS thị trấn Long Phú. 

Thứ Ba, ngày 06/9/2022: 

- 07 giờ 30, Chủ tịch và PCT Huỳnh Quốc Lâm dự Hội nghị trực tuyến thông tin 

thời sự chuyên đề (lần 2) năm 2022, tại Hội trường Huyện ủy. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các PCT dự phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân 

huyện tháng 8 tại phòng họp số 2, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- 08 giờ 30, PCT Lê Thanh Phương dự Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại 

và tập huấn công tác thỏa thuận quốc tế năm 2022, tại Phòng họp số 2, Văn phòng 

UBND tỉnh. 

Thứ Tư, ngày 07/9/2022:  

- Chủ tịch và PCT Huỳnh Quốc Lâm làm việc tại cơ quan. 

- 07 giờ 30, PCT Lê Thanh Phương Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

triển khai thực hiện kết luận số 04-KL/UH, ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 29/01/2016 

của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020 đối với Đảng ủy xã Long Phú. Mời thành viên đoàn 

cùng đi. 

- 13 giờ 30, PCT Lê Thanh Phương Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

triển khai thực hiện kết luận số 04-KL/UH, ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 29/01/2016 

của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020 đối với Đảng ủy xã Tân Hưng. Mời thành viên đoàn 

cùng đi. 
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Thứ Năm, ngày 08/9/2022: 

- 7 giờ 30, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Huỳnh Quốc Lâm dự họp Thường trực 

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

- 14 giờ, PCT Huỳnh Quốc Lâm họp Tổ công tác khảo sát, đề xuất giải quyết 

các nội dung liên quan đến di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, tại 

phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh. 

- 07 giờ 30, PCT Lê Thanh Phương dự Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo 

tỉnh với thanh niên năm 2022, tại Hội trường số 1 Trường Chính trị. 

Thứ Sáu, ngày 09/9/2022:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch dự phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8, 

tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh. 

- 07 giờ 30, PCT Huỳnh Quốc Lâm và PCT Lê Thanh Phương dự Hội nghị sơ 

kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng 

cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại phòng họp số 02, 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./.  

 

 

 

  

 

 


