
 

   ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TRÀ CÚ 

   

    Số: 16/LCT-UBND 

 
 

 

 

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

 

       Trà Cú, ngày 25 tháng 4 năm 2022 

 

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

TỪ NGÀY 25/4/2022 ĐẾN NGÀY 29/4/2022 

 

 

    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 25/4/2022    

07h30 (PH 02) 

Dự họp trực tuyến toàn quốc về công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
năm 2022 

Lãnh đạo UBND huyện Giấy mời 

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

13h30 (PH 02) 

Dự Hội nghị sơ kết hoạt động quý I và triển 
khai chương trình công tác quý II/2022 của 

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng 
Chính sách xã hội huyện 

Lãnh đạo UBND huyện Giấy mời 

13h30 (UBND tỉnh) 

Dự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư Dự án Đầu tư xây dựng công trình 

Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu 
(Giai đoạn 2) để nghe báo cáo công tác quyết 

toán của giai đoạn 1, tiến độ thực hiện công tác 
giải phóng mặt bằng của giai đoạn 2 

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  

Thứ ba: ngày 26/4/2022    

07h30 (Ban Dân tộc) 
Dự họp Ban Dân tộc về việc thông qua kết quả 
kiểm toán 

CT Lê Thanh Bình Giấy mời 

07h30 (PH 02) 

Dự hội nghị trực tuyến với Sở Y tế quán triệt 
việc “làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và 
hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ 

Công tác triển khai Đề án 06” 

PCT Tăng Thị Thắm Giấy mời 

07h30 (UBND tỉnh) 

Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Sở Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo tình hình quản 
lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh 

PCT Huỳnh Văn Nghị Giấy mời 

 

13h30 (Các xã) 
Thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, đối 
tượng chính sách tham gia chiến dịch 

30/4/1975 nhân dịp 30/4 

CT Lê Thanh Bình 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 công tác chuẩn bị Lễ công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới 
nâng cao năm 2021 

PCT Huỳnh Văn Nghị Lịch làm việc 

Thứ tư: ngày 27/4/2022    

07h30 (Xã Thanh Sơn) 

Dự lễ công bố Quyết định công nhận xã Thanh 

Sơn đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn 
mới” năm 2021 

Lãnh đạo UBND huyện Giấy mời 

13h 30 (Xã An Quảng Hữu) Dự lễ công bố Quyết định công nhận xã An 

Quảng Hữu đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông 
Lãnh đạo UBND huyện 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  

thôn mới” năm 2021 

13h 30 (HT HU) 
Dự họp Đoàn Kiểm tra Huyện ủy thông qua dự 
thảo Báo cáo kết quả kiểm tra 

PCT Tăng Thị Thắm Giấy mời 

Thứ năm: ngày 28/4/2022    

07h 30 (Xã Tân Hiệp) 
Dự lễ công bố Quyết định công nhận xã Tân 
Hiệp đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn 

mới” năm 2021 

Lãnh đạo UBND huyện Giấy mời 

07h 30 (Trung tâm Văn hóa 

tỉnh) 

Kiểm tra các gian hàng của huyện tham gia 

Hội chợ Thương mại sản phẩm công nghiệp 
nông thôn - OCOP Trà Vinh năm 2022 

PCT Tăng Thị Thắm Lịch làm việc 

13h30 (Xã Ngọc Biên) 
Dự lễ công bố Quyết định công nhận xã Ngọc 
Biên đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao” năm 2021 

Lãnh đạo UBND huyện Giấy mời 

Thứ sáu: ngày 29/4/2022    

07h30 (PH 01) 
Dự họp kiểm điểm tổ chức, cá nhân giải ngân 
kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 không đạt 

yêu cầu 

CT Lê Thanh Bình Giấy mời 

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

07h30 (Sở Tư pháp) 

Dự họp Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ lập 

đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đất ở 

cho hộ nghèo giai đoạn 2022-2025  

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  

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 kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh 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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