ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀ CÚ

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

Số: 22/LCT-UBND

Trà Cú, ngày 06 tháng 6 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
TỪ NGÀY 06/6/2022 ĐẾN NGÀY 10/6/2022

NGÀY

Thứ hai:
06/6/2022

NGƯỜI
THỰC HIỆN

NỘI DUNG CÔNG TÁC/ GIỜ CÔNG TÁC

ĐỊA ĐIỂM

Chủ tịch
Lê Thanh Bình

- Sáng: + (07h 30): Dự họp Thường trực Huyện ủy
+ (10h): Làm việc với nhà đầu tư ngoài tỉnh đến nghiên cứu dự kiến đầu tư
- Chiều (13h 30): Đi thực tế cùng nhà đầu tư các xã trên địa bàn huyện

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

Phó Chủ tịch
Tăng Thị Thắm

Xử lý công việc lãnh đạo (cả ngày)

Văn phòng HĐND và UBND
huyện

Phó Chủ tịch
Huỳnh Văn Nghị

Thứ ba:
07/6/2022

Chủ tịch
Lê Thanh Bình

Phó Chủ tịch
Tăng Thị Thắm

- Sáng (07h 30): Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - Hội đồng - Xã Ngãi Xuyên
nhân dân huyện khóa XII
- Chiều (14h): Dự họp bàn nội dung liên quan đến Văn bản số 06/CV-LTS ngày - Văn phòng HĐND và UBND
16/5/2022 của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lộc Trời về việc có dấu hiệu xâm huyện
phạm quyền bảo hộ giống cây trồng của đơn vị trúng thầu
- Sáng (07h 30): Dự họp Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát thống nhất nội dung đề - Sở Kế hoạch và Đầu tư
xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch
đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
- Chiều (13h 30): Thăm hỏi, động viên nhà hộ dân bị hỏa hoạn tại ấp Xóm Chòi, - Ngãi Xuyên, Tân Sơn
xã Ngãi Xuyên; làm việc với UBND xã Tân Sơn và nhà tài trợ xây dựng cầu nông
thôn để giải quyết khó khăn vướng mắc...
- Trụ sở ấp Xoài Xiêm, xã
- Sáng (07h 30): Dự Đại hội Chi bộ ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên
Ngãi Xuyên
- Văn phòng HĐND và UBND
- Chiều (14h): Xử lý công việc lãnh đạo
huyện
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Phó Chủ tịch
Huỳnh Văn Nghị

Chủ tịch
Lê Thanh Bình
Thứ tư:
08/6/2022
Phó Chủ tịch
Tăng Thị Thắm

- Sáng (07h 30): Xử lý công việc lãnh đạo
- Văn phòng HĐND và UBND
h
- Chiều (14 ): Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết tình hình, kết quả triển khai Đề huyện
án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển
đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà - Văn phòng UBND tỉnh
Vinh
- Văn phòng HĐND và UBND
- Sáng (07h 30): Xử lý công việc lãnh đạo
huyện
- Chiều (14h): Làm việc với xã Phước Hưng
- Xã Phước Hưng
- Sáng (08h): Dự Hội nghị trực tuyến với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ - Hội trường trực tuyến UBND
tỉnh
chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022
- Chiều (14h): Dự dự tiếp và làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đoàn công tác
của Ban kinh tế Trung ương về tổng kết thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về - Hội trường A Tỉnh ủy
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên
gia Việt Nam đi làm việc ớ nước ngoài
- Sáng (07h 30): Dự hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2021

Phó Chủ tịch
Huỳnh Văn Nghị

Chủ tịch
Lê Thanh Bình
Thứ năm:
09/6/2022

Phó Chủ tịch
Tăng Thị Thắm

Phó Chủ tịch
Huỳnh Văn Nghị

- Hội trường Cục thống kê tỉnh

- Chiều (14h): Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo việc xây dựng dự thảo
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với - Văn phòng UBND tỉnh
công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh
- Sáng (07h 30): Làm việc với Cục trưởng Cục thuế tỉnh về trụ sở làm việc của Đội
thuế Chi cục thuế khu vực Cầu Ngang – Trà Cú tại huyện
- Chiều (14h): Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các Tờ trình UBND
huyện và báo cáo vướng mắc, khó khăn phương án giải phóng mặt bằng dự án đê
Nam rạch Trà Cú và dự án xây dựng Chợ Tập Sơn, trụ điện 97 dự án đường dây
diện 110Kv
- Sáng (07h 30): Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2)

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

- Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chiều (14h): Dự họp Sở Nội vụ về việc trao đổi nội dung Kế hoạch tuyển dụng - Sở Nội vụ
công chức năm 2022
- Sáng (08h30): Tham gia cùng Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện bàn giao - Xã Kim Sơn
đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (thuê đất) để
thực hiện dự án Kho trung chuyển xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học,
trạm chiết nạp gas
- Văn phòng HĐND và UBND
- Chiều (13h 30): Họp với các ngành, xã thông qua báo cáo tham mưu Ban
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Thường vụ Huyện ủy tiếp Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy
Chủ tịch
Lê Thanh Bình
Thứ sáu:
10/6/2022

Phó Chủ tịch
Tăng Thị Thắm

Phó Chủ tịch
Huỳnh Văn Nghị

Thứ bảy:
11/6/2022

huyện

- Sáng (07h 30): Họp thành viên UBND huyện thông qua Tờ trình, kế hoạch đầu tư - Văn phòng HĐND và UBND
công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để thông qua HĐND huyện
huyện
h
- Chiều (13 30): Kiểm tra công tác huấn luyện các xã
- Các xã
- Sáng (07h 30): Dự Khai mạc Hội thi “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” huyện Trà Cú - Trung tâm Văn hóa - Thông
tin và Thể thao huyện
lần thứ 27 năm 2022
h
- Chiều (14 ): Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 – Hội đồng
nhân dân huyện khóa XII
- Xã Hàm Giang
- Văn phòng HĐND và UBND
- Sáng (07h 30): Xử lý công việc lãnh đạo
huyện
- Chiều (13h 30): Tham gia cùng Đoàn kiểm tra số 799/QĐ-STNMT (Sở Tài
- Công ty Giầy da Mỹ phong
nguyên và Môi trường) kiểm tra cấp giấy phép môi trường
(Thanh Sơn)

Chủ tịch
Lê Thanh Bình

- Sáng (07h 30): Dự lễ tổng kết năm học tại Trường Trung học phổ thông Tập Sơn

Phó Chủ tịch
Tăng Thị Thắm

- Trường THPT Long Hiệp
- Sáng (07h 30): Dự lể tổng kết năm học Trường Trung học phổ thông Long Hiệp
- Chiều (13h 30): Dự Bế mạc Hội thi “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” huyện Trà Cú
- Trung tâm Văn hóa - Thông
lần thứ 27 năm 2022
tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Huỳnh Văn Nghị

Trường THPT Tập Sơn

- Sáng (07h 30): Dự lễ tổng kết năm học tại Trường Trung học phổ thông Hàm
Trường THPT Hàm Giang
Giang

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
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