ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀ CÚ

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

Số: 17/LCT-UBND

Trà Cú, ngày 04 tháng 5 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
TỪ NGÀY 02/5/2022 ĐẾN NGÀY 06/5/2022

Địa điểm
Ngày giờ

Nội dung công tác

(1)

Thứ hai: ngày 02/5/2022
Thứ ba: ngày 03/5/2022

(2)

Nghỉ bù lễ 30/4
Nghỉ bù lễ 01/5

Người thực hiện và
các bộ phận liên quan
(3)

Người chủ trì
(4)

Lãnh đạo UBND huyện
Lãnh đạo UBND huyện

Thứ tư: ngày 04/5/2022
07h30 (Phòng làm việc)

Xử lý công việc của lãnh đạo

Lãnh đạo UBND huyện

Lịch làm việc

13h30

Dự họp lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo
Văn phòng HĐND và UBND huyện về công
tác cán bộ

Lãnh đạo UBND huyện

Thông báo

07h30 (PH 01)

Dự họp với Văn phòng Điều phối nông thôn
mới huyện về xây dựng nông thôn mới

CT Lê Thanh Bình

Giấy mời

07h30 (HT Phòng Giáo dục và
Đào tạo)

Dự lễ khai mạc Cuộc thi “Vẽ tranh về tật khúc
xạ” cấp huyện

PCT Tăng Thị Thắm

Giấy mời

07h30 (Phòng làm việc)

Xử lý công việc của lãnh đạo

PCT Huỳnh Văn Nghị

Lịch làm việc

(PH 01)

Thứ năm: ngày 05/5/2022

2
Địa điểm

Nội dung công tác

Người thực hiện và
các bộ phận liên quan

Người chủ trì

13h30 (Các xã)

Kiểm tra thực tế vùng sản xuất, nông nghiệp thủy sản tại một số xã

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

Dự họp bàn nội dung giải quyết vướng mắc
mặt bằng liên quan đến việc đầu tư xây dựng
chợ Tập Sơn

PCT Huỳnh Văn Nghị

Giấy mời

07h30 (UBND tỉnh)

Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết tình hình
kinh tế - xã hội tháng 4/2022 và thông qua một
số nội dung chuẩn bị trình HĐND tỉnh (Cả
ngày)

CT Lê Thanh Bình

Giấy mời

07h30 (Trung tâm Hội nghị tỉnh)

Dự Hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ bầu
cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ
2022-2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh
tra nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh

PCT Tăng Thị Thắm

Giấy mời

07h30 (HT UBND huyện)

Tiếp và làm việc với Ban Dân tộc kiểm tra
công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

PCT Huỳnh Văn Nghị

Giấy mời

13h30 (Phòng làm việc)

Xử lý công việc của lãnh đạo

PCT Tăng Thị Thắm

Lịch làm việc

Ngày giờ

(PH 01)

Thứ sáu: ngày 06/5/2022

3
Địa điểm

Nội dung công tác

Người thực hiện và
các bộ phận liên quan

Người chủ trì

Dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các
Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND
huyện - thị xã - thành phố lần thứ nhất, nhiệm
kỳ 2021-2026

PCT Huỳnh Văn Nghị

Giấy mời

Ngày giờ

13h30 (HT Thành ủy Trà Vinh)

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

