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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Trà Cú, ngày        tháng 8 năm 2021 

                          

 

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

TỪ NGÀY 16/8/2021 ĐẾN NGÀY 22/8/2021 

 

  

   Địa điểm 

Ngày giờ 
Nội dung công tác 

Người thực hiện và 

các bộ phận liên quan 
Người chủ trì 

(1) (2) (3) (4) 

Thứ hai: ngày 16/8/2021    

07h30 (PH. 02) 

- Nghe ngành chuyên môn báo cáo, định 

hướng việc tuyên truyền, cam kết với người 

dân không chịu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 

- Đánh giá, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 thị trấn Trà Cú 

CT Lê Thanh Bình Lịch làm việc 

07h30 (Phòng làm việc) Xử lý công việc của lãnh đạo PCT Tăng Thị Thắm Lịch làm việc 

07h30 (Các xã) 
Kiểm tra các chợ tình hình thực hiện phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 
PCT Huỳnh Văn  Nghị Lịch làm việc 

13h30 (Phòng làm việc) Xử lý công việc của lãnh đạo PCT Tăng Thị Thắm Lịch làm việc 

13h30 (Phòng làm việc) Xử lý công việc của lãnh đạo PCT Tăng Thị Thắm Lịch làm việc 

13h30 (Các xã) 
Kiểm tra các chợ tình hình thực hiện phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 
PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

Thứ ba: ngày 17/8/2021    

07h30 (Phòng làm việc) Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 CT Lê Thanh Bình Lịch làm việc 
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   Địa điểm 

Ngày giờ 
Nội dung công tác 

Người thực hiện và 

các bộ phận liên quan 
Người chủ trì 

07h30 (Phòng làm việc) Xử lý công việc của lãnh đạo PCT Tăng Thị Thắm Lịch làm việc 

07h30 (PH. 02) 

Làm việc trực tuyến với Sở Công thương báo 

cáo tiến độ xây dựng Phương án đảm bảo 

nguồn cung các loại hàng hóa thiết yếu trên địa 

bàn huyện 

PCT Huỳnh Văn Nghị Thông báo 

13h30 (Phòng làm việc) 
Đánh giá kết luận thanh tra toàn diện Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện 
CT Lê Thanh Bình Lịch làm việc 

13h30 (PH. 02) 

Dự họp trực tuyến Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội về tháo gỡ khó khăn khi thực hiện 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 thực hiện theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

PCT Tăng Thị Thắm 
 

Giấy mời 

13h30 (Các xã) 
Kiểm tra tình hình thực hiện phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 
PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

Thứ tư: ngày 18/8/2021    

07h30 (Phòng làm việc) 
Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 
CT Lê Thanh Bình Lịch làm việc 

07h30 (Phòng làm việc) 
Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 
PCT Tăng Thị Thắm Lịch làm việc 

07h30 (Phòng làm việc) Xử lý công việc của lãnh đạo PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

13h30 (Phòng làm việc) 
Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 
CT Lê Thanh Bình Lịch làm việc 
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   Địa điểm 

Ngày giờ 
Nội dung công tác 

Người thực hiện và 

các bộ phận liên quan 
Người chủ trì 

13h30 (Phòng làm việc) Xử lý công việc của lãnh đạo PCT Tăng Thị Thắm Lịch làm việc 

13h30 (Các xã) 
Kiểm tra tình hình thực hiện phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 
PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

Thứ năm: ngày 19/8/2021    

07h30 (PH. 01) 
Đánh giá, đề nghị gỡ bỏ một số vùng cách ly y 

tế đã an toàn (cả ngày) 
CT Lê Thanh Bình Lịch làm việc 

07h30 (Phòng làm việc) 
Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 
PCT Tăng Thị Thắm Lịch làm việc 

07h30 (Phòng làm việc) Xử lý công việc của lãnh đạo PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

13h30 (Phòng làm việc) Xử lý công việc của lãnh đạo PCT Tăng Thị Thắm Lịch làm việc 

13h30 (Các xã) 
Kiểm tra tình hình thực hiện phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 
PCT Huỳnh Văn Nghị Giấy mời 

Thứ sáu: ngày 20/8/2021    

07h30 (Phòng làm việc) Xử lý công việc của lãnh đạo CT Lê Thanh Bình Lịch làm việc 

07h30 (Phòng làm việc) Xử lý công việc của lãnh đạo PCT Tăng Thị Thắm Lịch làm việc 

07h30 (Phòng làm việc) Xử lý công việc của lãnh đạo PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

13h30 (Phòng làm việc) 
Họp giao ban trực tuyến phòng, chống dịch 

Covid-19 
Lãnh đạo UBND huyện Giấy mời 

13h30 (Phòng làm việc) Xử lý công việc của lãnh đạo PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

Thứ bảy: ngày 21/8/2021    

07h30 (Phòng làm việc) Trực chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- CT Lê Thanh Bình Lịch làm việc 
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   Địa điểm 

Ngày giờ 
Nội dung công tác 

Người thực hiện và 

các bộ phận liên quan 
Người chủ trì 

19 (cả ngày) 

07h30 (Phòng làm việc) 
Trực chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 (cả ngày) 
PCT Tăng Thị Thắm Lịch làm việc 

07h30 (Phòng làm việc) 
Trực chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 (cả ngày) 
PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

Chủ nhật: ngày 22/8/2021    

07h30 (Phòng làm việc) 
Trực chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 (Cả ngày) 
CT Lê Thanh Bình Lịch làm việc 

07h30 (Phòng làm việc) 
Trực chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 (cả ngày) 
PCT Tăng Thị Thắm Lịch làm việc 

07h30 (Phòng làm việc) 
Trực chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 (cả ngày) 
PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

ơ 

 

Nơi nhận:   
- VP UBND tỉnh (b/c);  
- TT HU, TT HĐND huyện (b/c);            
- Các phòng, ban ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.    

 
                                                                         

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Kim Hiếu 
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