ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀ CÚ

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

Số: 20/LCT-UBND

Trà Cú, ngày 30 tháng 5 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
TỪ NGÀY 30/5/2022 ĐẾN NGÀY 03/6/2022

NGÀY

Thứ hai:
30/5/2022

NGƯỜI
THỰC HIỆN

Chủ tịch
Lê Thanh Bình

- Sáng (07 h 30): Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng
- Chiều (13 h 30): Xử lý công việc cơ quan

Phó Chủ tịch
Tăng Thị Thắm

- Sáng (07 h 30): Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng

Phó Chủ tịch
Huỳnh Văn Nghị

Chủ tịch
Lê Thanh Bình
Thứ ba:
31/5/2022

NỘI DUNG CÔNG TÁC/ GIỜ CÔNG TÁC

Phó Chủ tịch
Tăng Thị Thắm
Phó Chủ tịch

- Chiều (13 h 30): Xử lý công việc cơ quan

ĐỊA ĐIỂM

- Văn phòng Huyện ủy
- Văn phòng HĐND và
UBND huyện
- Văn phòng Huyện ủy
- Văn phòng HĐND và
UBND huyện

- Sáng (07 h 30): Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng
- Văn phòng Huyện ủy
h
- Chiều (13 30): Tham gia cùng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về việc kiểm tra tiến độ - Xã Lưu Nghiệp Anh
thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng hệ thống đê
bao Nam rạch Trà Cú
- Sáng (07 h 30): Làm việc với Phòng Giáo dục liên quan đến trường học xã - Xã Lưu Nghiệp Anh
Lưu Nghiêp Anh
- Văn phòng HĐND và
- Chiều (13 h 30): Xử lý công việc cơ quan
UBND huyện
- Văn phòng HĐND và
- Sáng (07 h 30): Xử lý công việc cơ quan
UBND huyện
- Chiều (13 h 30): Dự họp Hội đồng tuyển dụng viên chức
- Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Sáng (07 h 30): Tiếp và làm việc với bà Thạch Thị Lập, ấp Xoài Xiêm, xã - Văn phòng HĐND và

GHI
CHÚ
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Huỳnh Văn Nghị

Chủ tịch
Lê Thanh Bình
Thứ tư:
01/6/2022

Phó Chủ tịch
Tăng Thị Thắm

Ngãi Xuyên trong công tác giải phóng mặt bằng công trình Trạm biến áp UBND huyện
110kV Trà Cú và đường dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải, tỉnh Trà
Vinh đi qua huyện Trà Cú
- Chiều (13 h 30): Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Sở Công Thương báo
cáo khó khăn trong công tác đấu thầu và đề xuất thực hiện dự án Nhà máy - Văn phòng UBND tỉnh
điện sinh khối Trà Vinh
Lữ đoàn 22, Quân khu 9,
Tham dự lễ Tuyên thệ Chiến sĩ mới năm 2022
tỉnh Vĩnh Long
- Sáng (07 h 30): Dự họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch khắc phục sai phạm - Cơ quan Tổ chức – Nội vụ
huyện
trong tuyển dụng
- Chiều (13 h 30): Tiếp và làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã

hội về việc triển khai cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện về chính sách -Văn phòng HĐND và
hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc UBND huyện
làm
Phó Chủ tịch
Huỳnh Văn Nghị

Chủ tịch
Lê Thanh Bình
Thứ năm:
02/6/2022

Phó Chủ tịch
Tăng Thị Thắm

- Sáng (07 h 30): Xử lý công việc cơ quan
- Văn phòng HĐND và
h
- Chiều (13 30): Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ UBND huyện
Tỉnh ủy về việc triển khai Quyết định số 1592-QĐ/TU ngày 16/5/2022 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Văn phòng Huyện ủy
- Sáng (07 h 30): Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 46 - Văn phòng HĐND và
ngày 21/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý UBND huyện
đất đai trên địa bàn tỉnh
- Chiều (14h): Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 – Hội - Xã Tân Sơn
đồng nhân dân huyện khóa XII
- Sáng (07 h 30): Tiếp và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra - Văn phòng HĐND và
tình hình chuẩn bị tiếp Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND huyện
h
- Chiều (14 ): Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư đến kiểm tra khu đất do
Công ty TNHH Seotra đăng ký hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư - Văn phòng HĐND và
dự án “trồng cây ăn quả và bảo quản rau quả”
UBND huyện và đi kiểm tra
thực tế tại ấp Xoài Thum, xã
Ngãi Xuyên
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Phó Chủ tịch
Huỳnh Văn Nghị

Chủ tịch
Lê Thanh Bình
Thứ sáu:
03/6/2022

Phó Chủ tịch
Tăng Thị Thắm

Phó Chủ tịch
Huỳnh Văn Nghị

- Sáng (09h): Dự họp Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trao đổi, thống
nhất xử lý đề xuất thay đổi phương án thực hiện xử lý các bãi rác
- Chiều (13 h 30): Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe doanh nghiệp Song
Yến (chủ đầu tư) báo cáo việc đầu tư trồng mía trên địa bàn tỉnh
- Sáng (07 h 30): Họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022 của
Huyện ủy
- Chiều (13 h 30): Họp với ngành chuyên môn và Bí thư, Chủ tịch UBND
các xã, thị trấn về đầu tư công 2023

- Sở Tài nguyên và Môi
trường
- Văn phòng UBND tỉnh
- Văn phòng Huyện ủy
- Văn phòng HĐND và
UBND huyện

- Văn phòng Huyện ủy
- Sáng (07 h 30): Họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022 của
Huyện ủy
- Văn phòng HĐND và
- Chiều (13 h 30): Xử lý công việc cơ quan
UBND huyện
- Chùa Long Trường, xã Tân
- Sáng (07 h 30): Dự Lễ phát động ngày Môi trường thế giới 05/6/2022 và
Hiệp
triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu”
- Văn phòng HĐND và
- Chiều (13 h 30): Xử lý công việc cơ quan
UBND huyện

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
CHÁNH VĂN PHÒNG

Lý Thành Trung

