
 

   ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TRÀ CÚ 

   

    Số: 15/LCT-UBND 

 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Trà Cú, ngày 18 tháng 4 năm 2022 

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

TỪ NGÀY 18/4/2022 ĐẾN NGÀY 22/4/2022 

 

 

    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 18/4/2022    

07h30 (HT HU) Dự họp Thường trực Huyện ủy Lãnh đạo UBND huyện Giấy mời 

07h30 (UBND tỉnh) 
Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh về việc làm việc 
với Kiểm toán nhà nước 

CT Lê Thanh Bình Thông báo 

13h30 (PH 01) 

 

 

 

16h (PH 01) 

 

 

Làm việc với các ngành chuyên môn và hộ dân 
giải quyết đơn yêu cầu của hộ dân về xử lý đất 

đái ao nuôi cá lóc 

 

Làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn 
mới huyện về rà soát nhu cầu nguồn vốn xây 

dựng nông thôn mới và các tiêu chí xã Nông 
thôn mới theo quy định của Chính phủ 

CT Lê Thanh Bình 

Lịch làm việc 

 

 

 

Giấy mời 

 

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

13h30 (Tập Sơn) 

Dự công bố Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm 

ông Lý Thành Trung, Chánh Văn phòng 
HĐND và UBND huyện 

PCT Huỳnh Văn Nghị Thông báo 



2 
 

 

    Địa điểm 

Ngày giờ 
Nội dung công tác 

Người thực hiện và 

các bộ phận liên quan 
Người chủ trì  

Thứ ba: ngày 19/4/2022    

07h30 (Phòng làm việc) 

 

09h (PH 01) 

Xử lý công việc của lãnh đạo  

 

Dự họp Thường trực Huyện ủy về công tác cán 
bộ  

CT Lê Thanh Bình 

Lịch làm việc 

 

Giấy mời 

 

07h30 (Phòng Giáo dục và 

Đào tạo) 

Tiếp và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc kiểm tra trường Mầm non thị trấn Trà 
Cú 

PCT Tăng Thị Thắm Thông báo 

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

13h30 (UBND tỉnh) 

Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Sở Khoa 
học và Công nghệ báo cáo Quy chế làm việc, 

phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ tư vấn; 
thành lập Tổ giúp việc Tổ tư vấn; kế hoạch 

hoạt động của Tổ tư vấn và báo cáo kết quả 
khảo sát tại các địa phương 

CT Lê Thanh Bình Giấy mời 

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

13h30 (Xã Lưu Nghiệp Anh) 

Dự họp Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 
các công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn về nghiệm thu hoàn thành và bàn giao 
công trình đưa vào sử dụng tuyến đê bao từ 

K0+00 đến K8+00 (Dự án Đê bao chống sạt lỡ 
Bắc rạch Trà Cú) 

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  

19h (Trung tâm Văn hóa tỉnh) 
Dự Lễ Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần 

chúng tỉnh Trà Vinh lần thứ 11 năm 2022 
PCT Tăng Thị Thắm Giấy mời 

Thứ tư: ngày 20/4/2022    

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

07h 30 (PH 01) 

Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát - Hội 
đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/9/2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện 

PCT Tăng Thị Thắm Thông báo 

07h 30 (HĐND tỉnh) 
Tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 
Trà vinh dự tiếp xúc cử tri ngành tài nguyên và 

môi trường năm 2022 

PCT Huỳnh Văn Nghị Giấy mời 

13h 30 (PH 01) 
Làm việc với các ngành và xã Ngãi Xuyên về 

kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022 
CT Lê Thanh Bình Lịch làm việc 

13h30 (Phòng làm việc) Xử lý công việc của lãnh đạo Lãnh đạo UBND huyện Lịch làm việc 

Thứ năm: ngày 21/4/2022    

07h 30 (PH 01) 
Làm việc với các ngành và xã Hàm Giang về 

kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022 
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 (Đại học Trà Vinh) 

Dự hội nghị tập huấn Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc phổ biến các văn bản pháp luật 
mới và hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực đất 

đai 

PCT Huỳnh Văn Nghị Giấy mời 



4 
 

 

    Địa điểm 

Ngày giờ 
Nội dung công tác 

Người thực hiện và 

các bộ phận liên quan 
Người chủ trì  

13h 30 (PH 01) 
Làm việc với các ngành và xã Kim Sơn về kế 

hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022 
CT Lê Thanh Bình Lịch làm việc 

13h30 (Phòng làm việc) Xử lý công việc của lãnh đạo Lãnh đạo UBND huyện Lịch làm việc 

Thứ sáu: ngày 22/4/2022    

07h30 (Phòng làm việc) Xử lý công việc của lãnh đạo Lãnh đạo UBND huyện Lịch làm việc 

07h30 (HT phòng Giáo dục và 
Đào tạo) 

Dự họp Ban quản lý Dự án Hỗ trợ giáo dục 

cho nữ sinh về việc thống nhất kế hoạch duy 
trì hỗ trợ nữ sinh khi kết thúc dự án vào tháng 

7/2023 

PCT Tăng Thị Thắm Giấy mời 

14h (PH 02) Họp báo tuần với Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tỉnh 
Lãnh đạo UBND huyện Giấy mời 

19h (Trung tâm Văn hóa tỉnh) 
Dự Lễ Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần 

chúng tỉnh Trà Vinh lần thứ 11 năm 2022 
PCT Tăng Thị Thắm Giấy mời 

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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