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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Trà Cú, ngày    tháng 10 năm 2021 

                          

 

 

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

TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN NGÀY 17/10/2021 

 

  

   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 11/10/2021    

07h30 (HT. HU) 

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua bổ 

sung quy hoạch các xã, thị trấn 

- Dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua 

dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra Ban Thường vụ 

Huyện ủy và cá nhân người đứng đầu về thực hiện 

Quy định 47, Quy định 102, Quy định 109 

Lãnh đạo UBND huyện Giấy mời 

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

13h30 (HT HU) 
Dự trực tuyến Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp 

thu Nghị quyết 
CT Lê Thanh Bình Thông báo 

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

13h30 (HT UBND huyện) 

Tham gia cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội kiểm tra, thẩm định phương án hoạt động sản 

xuất theo trạng thái bình thường mới (giai đoạn 2) 

của Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 31/8/2021 

PCT Huỳnh Văn Nghị 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 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thứ ba: ngày 12/10/2021    

07h30 (Phòng làm việc) 

 

 

10h 30 (PH 02) 

- Xử lý công việc của lãnh đạo 

 

- Dự trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh về phát 

động chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh 

Lãnh đạo UBND huyện 

Lịch làm việc 

 

 

Giấy mời 

07h30 (PH 02) 

Dự Hội nghị trực tuyến với Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW 

và tổng kết 20 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 

2012 

PCT Huỳnh Văn Nghị Giấy mời 

13h30 (Các xã) 

 

 

16h (PH. 02) 

- Kiểm tra các xã thực hiện cách ly tập trung đối 

với người từ ngoài tỉnh về địa phương 

 

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

Thứ tư: ngày 13/10/2021    

07h30 (UBND tỉnh) 
Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh về khó khăn, vướng 

mắc, đề xuất xử lý phục vụ quyết toán Tiểu Dự án 
CT Lê Thanh Bình 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 

bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc Dự án 

Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu 

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) 

- Làm việc với các ngành có liên quan về các vụ 

việc tồn đọng kéo dài theo yêu cầu của Thanh tra 

tỉnh 

 

- 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 Thông báo 

Thứ năm: ngày 14/10/2021    

07h30 (Các xã) 
Kiểm tra các xã thực hiện cách ly tập trung đối với 

người từ ngoài tỉnh về địa phương 
CT Lê Thanh Bình Lịch làm việc 

07h30 (Các xã) 
Kiểm tra các xã thực hiện cách ly tập trung đối với 

người từ ngoài tỉnh về địa phương (Cả ngày) 
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 (Các xã) - Kiểm tra các doanh nghiệp chuẩn bị tái sản xuất 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 

 

 

16h (PH. 02) 

 

- Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy tỉnh 

phòng, chống dịch Covid-19        

 

 

Giấy mời 

13h30 (Sở Nông nghiệp và 

PTNT) 

Dự họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trao đổi thực hiện rà soát, tổng hợp tài sản kết cấu 

hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

PCT Huỳnh Văn Nghị Giấy mời 

Thứ sáu: ngày 15/10/2021    

07h30 (UBND tỉnh) 

Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Công ty Cổ 

phần Tập đoàn The Green Solutions báo cáo đề 

xuất nhu cầu đầu tư dự án Nhà máy điện phân sản 

xuất khí Hydrogen xanh trên địa bàn tỉnh 

CT Lê Thanh Bình Giấy mời 

07h30 (PH 02) 
Dự hội nghị trực tuyến Tổng kết 05 năm phong 

trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 
PCT Tăng Thị Thắm Giấy mời 

07h30 (BQL Khu kinh tế) 

Dự họp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc trao 

đổi một số nội dung liên quan đến công tác quản 

lý dự án đầu tư, quản lý doanh nghiệp trên địa bàn 

Khu kinh tế Định An 

PCT Huỳnh Văn Nghị Giấy mời 

13h30 (PH 02) 
Họp báo tuần với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tỉnh 
Lãnh đạo UBND huyện 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 16/10/2021    

07h30 (Phòng làm việc) Trực Trung tâm Chỉ huy Lãnh đạo UBND huyện 
Giấy mời 

 

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

trên bò (cả ngày) 

Chủ nhật: ngày 17/10/2021    

07h30 (Các xã) 
Kiểm tra các xã thực hiện cách ly tập trung đối với 

người từ ngoài tỉnh về địa phương 
Lãnh đạo UBND huyện Lịch làm việc 

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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