
 

   ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

   
    Số:        /LCT-UBND 

 

 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Trà Cú, ngày   tháng 9 năm 2021 

                          

 

 

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

TỪ NGÀY 30/8/2021 ĐẾN NGÀY 05/9/2021 

 

  

   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 06/9/2021    

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) 

 

16h (PH 02) 

- Kiểm tra tình hình thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội 8 tháng đầu năm 2021 

- Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy tỉnh 

phòng, chống dịch Covid-19        

CT Lê Thanh Bình 

Lịch làm việc 

 

Giấy mời 

13h30 (Phòng làm việc) 

 

16h (PH 02) 

- Xử lý công việc của lãnh đạo 

 

- Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy tỉnh 

phòng, chống dịch Covid-19        

PCT Tăng Thị Thắm 

Lịch làm việc 

 

Giấy mời 

13h30 (Các xã) 
Kiểm tra tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên 

bò 
PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

Thứ ba: ngày 07/9/2021    
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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) 
Họp thành viên Tổ kiểm tra về quy hoạch sử dụng 

đất giai đoạn 2021 - 2025 
CT Lê Thanh Bình Giấy mời 

07h30 (PH 02) 

Dự Hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, 

hộ có thu nhập khá, giàu giai đoạn 2021 - 2025 

tỉnh triển khai Kế hoạch Tổng điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, 

hộ có thu nhập khá, giàu năm 2021; 

PCT Tăng Thị Thắm Giấy mời 

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

13h30 (Xã Tân Hiệp) 

Kiểm tra tình hình thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và công tác xây dựng Nông thôn 

mới xã Tân Hiệp 

CT Lê Thanh Bình 

 

Lịch làm việc 

 

13h30 (Các xã) 

 

16h (PH 02) 

- Kiểm tra tình hình thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 

- Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy tỉnh 

phòng, chống dịch Covid-19        

PCT Tăng Thị Thắm 

Lịch làm việc 

 

Giấy mời 

13h30 (Các xã) 
Kiểm tra tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên 

bò 
PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

Thứ tư: ngày 08/9/2021    

07h30 (Xã An Quảng Hữu) 

Kiểm tra tình hình thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và công tác xây dựng Nông thôn 

mới xã An Quảng Hữu 

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 tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục 

trên bò 
PCT Huỳnh Văn Nghị 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 

 

9h 45 (Công an huyện) 

- Dự lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ 

Công an “về việc bố trí tổ chức Công an chính quy 

tại thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” 

 

Giấy mời 

13h30 (PH 02) 

 

16h (PH. 02) 

- Dự họp thành viên Ban chỉ đạo đánh giá báo cáo 

sơ kết về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 

thời gian giản cách xã hội 

- Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy tỉnh 

phòng, chống dịch Covid-19        

CT Lê Thanh Bình 

Giấy mời 

 

Giấy mời 

13h30 (PH 02) 

 

16h (PH. 02) 

- Xử lý công việc của lãnh đạo 

- Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy tỉnh 

phòng, chống dịch Covid-19        

PCT Tăng Thị Thắm 

Lịch làm việc  

 

Giấy mời 

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

Thứ năm: ngày 09/9/2021    

07h30 (PH. 02) 

Dự họp triển khai kế hoạch thực hiện công tác 

phòng, chống Covid-19 sau khi kết thúc thời gian 

giản cách xã hội 

CT Lê Thanh Bình Giấy mời 

07h30 (PH 02) 
Dự hội nghị trực tuyến với Sở Giáo dục và Đào 

tạo về công tác chuẩn bị dạy học trực tuyến 
PCT Tăng Thị Thắm Giấy mời 

07h30 (Các xã) 
Kiểm tra tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên 

bò 
PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

13h30 (Phòng làm việc) 

 

16h (PH. 02) 

 

- Xử lý công việc của lãnh đạo 

 

- Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy tỉnh 

phòng, chống dịch Covid-19                 

CT Lê Thanh Bình 

Lịch làm việc 

 

Giấy mời 
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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 (PH 02) 

 

16h (PH. 02) 

- Xử lý công việc của lãnh đạo 

- Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy tỉnh 

phòng, chống dịch Covid-19        

PCT Tăng Thị Thắm 

Lịch làm việc  

 

Giấy mời 

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

Thứ sáu: ngày 10/9/2021    

07h30 (PH 02) 
Làm việc với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ nghe báo 

cáo về công tác cán bộ 
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 tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên 

bò 
PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

13h30 (PH 02) 
Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy tỉnh phòng, 

chống dịch Covid-19                   
CT Lê Thanh Bình Giấy mời 

13h30 (PH 02) 
Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy tỉnh phòng, 

chống dịch Covid-19                   
PCT Tăng Thị Thắm Giấy mời 

13h30 (Các xã) 
Kiểm tra tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên 

bò 
PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

Thứ bảy: ngày 11/9/2021    

07h30 (Các xã) 

 

16h (PH. 02) 

 

- Kiểm tra tình hình thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 

- Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy tỉnh 

phòng, chống dịch Covid-19                 

CT Lê Thanh Bình 

Lịch làm việc 

 

Giấy mời 

07h30 (Phòng làm việc) 

 

- Kiểm tra tình hình thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 

- Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy tỉnh 

PCT Tăng Thị Thắm 
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 

16h (PH. 02) 

 

phòng, chống dịch Covid-19                  

Giấy mời 

07h30 (Phòng làm việc) 
 Trực chỉ đạo tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục 

trên bò (cả ngày) 
PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

Chủ nhật: ngày 12/9/2021    

07h30 (Các xã) 

 

16h (PH. 02) 

 

- Kiểm tra tình hình thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 

- Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy tỉnh 

phòng, chống dịch Covid-19                 

CT Lê Thanh Bình 

Lịch làm việc 

 

Giấy mời 

07h30 (Các xã) 

 

16h (PH. 02) 

 

- Kiểm tra tình hình thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 

- Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy tỉnh 

phòng, chống dịch Covid-19                 

CT Lê Thanh Bình 

Lịch làm việc 

 

Giấy mời 

07h30 (Phòng làm việc) 
Trực chỉ đạo tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục 

trên bò (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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