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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Trà Cú, ngày 20 tháng 6 năm 2022 

 

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

TỪ NGÀY 20/6/2022 ĐẾN NGÀY 24/6/2022 
 

 
 

NGÀY 
NGƯỜI 

THỰC HIỆN 
NỘI DUNG CÔNG TÁC/ GIỜ CÔNG TÁC ĐỊA ĐIỂM 

GHI 

CHÚ 

Thứ hai: 

20/6/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (07h 30): Tham dự Hội thao Trung đội dân quân cơ động huyện 

Trà Cú 

- Chiều (14h): Dự tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022                

- Hội trường BCH Quân sự 

huyện 

- Trụ sở Tiếp công dân 

huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (07h 30): Xử lý công việc lãnh đạo 

- Chiều (14h): Dự họp Hội đồng chấm sáng kiến ngành giáo dục - Đào 

tạo 

- Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 

- Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (07h 30): Tham dự Hội thao Trung đội Dân quân cơ động huyện 

Trà Cú 

- Chiều (14h): Dự họp với Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Hội trường BCH Quân sự 

huyện 

- Văn phòng UBND tỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (07 30h): Xử lý công việc lãnh đạo 

- Chiều (14h 30): Dự họp Thường trực Huyện ủy nghe các Trường THPT 

báo cáo tình hình thuận lợi, khó khăn và công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt 
nghiệp THPT năm 2022 

- Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 

- Văn phòng Huyện ủy 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 
- Sáng (08h): Dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh 

Trà Vinh sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại xã Phước Hưng 

- Xã Phước Hưng 
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Thứ ba: 

21/6/2022 

- Chiều (14h 30): Dự họp Thường trực Huyện ủy nghe các Trường THPT 

báo cáo tình hình thuận lợi, khó khăn và công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt 
nghiệp THPT năm 2022 

 

- Văn phòng Huyện ủy 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (08h 30): Tiếp và làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đến khảo 
sát hiện trường kênh Chị Sáu (02 đoạn kênh vướng mặt bằng) và trao đổi 

phương án xử lý mặt bằng kênh Chị Sáu 

- Chiều (14h): Tham dự cùng Sở Giao thông vận tải khảo sát hiện trường 

nhằm thống nhất hướng tuyến đường Hành lang ven biển trên địa bàn 

tỉnh 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyệnvà hiện 
trường kênh Chị Sáu 

 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Duyên Hải 

 

 

 

 

Thứ tư: 

22/6/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng  (07h 30):  Kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản  

- Chiều (14h): Dự họp trao đổi, thống nhất ý kiến hướng xử lý nội dung 

yêu cầu của công dân 

- Xã Lưu Nghiệp Anh, 

Định An và thị trấn Định 
An 

- Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (07h 30): Dự họp Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 

hè huyện về việc triển khai kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên tình 

nguyện hè huyện Trà Cú 

- Chiều (14h): Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe các Sở, ngành báo cáo 

các nội dung liên quan đến kết quả, đánh giá, xếp loại các chỉ số (PCI, 

PAR....) 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

 

 - Văn phòng UBND tỉnh 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (07h 30): Xử lý công việc lãnh đạo 

- Chiều (13h 30): Tham gia cùng Sở Nông nghiệp và PTNT khảo sát hiện 

trạng sạt lở các đoạn đê bao ven sông Hậu trên địa bàn huyện 

- Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 

- Xã Lưu Nghiệp Anh, An 
Quảng Hữu 

 

 

 

 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

 - Sáng (07h30): Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư các công trình 

xây dựng cơ bản huyện và Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao huyện về nhà làm việc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao huyện 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
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Thứ năm: 

23/6/2022 

- Chiều (14h): Khảo sát thực địa một số xã có nhu cầu, bức xúc cầu giao 

thông nông thôn phục vụ dân sinh 

- Các xã  

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (07h): Dự giao lưu với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện gặp mặt gia đình các bộ Hội Phụ nữ lần thứ I, gắn với trưng bày 

sản phẩm khởi nghiệp, kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6/2001-28/6/2022) 

- Chiều (14h): Dự lễ Khai mạc Hội thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ” tỉnh 

Trà Vinh lần thứ 27 năm 2022 

- Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 

 

 

- Thư viện tỉnh Trà Vinh 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

 - Sáng (08h): Tham gia cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

khảo sát diện tích rừng xin chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng dự 

án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu 

- Chiều (13h 30):   Xử lý công việc lãnh đạo 

 - Bến phà Kênh tắt xã 

Long Toàn, huyện Duyên 
Hải 

- Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 

 

 

 

 

 

Thứ sáu: 

24/6/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (08h): Kiểm tra tiến độ thực hiện các vụ việc tiếp công dân và đơn 

yêu cầu của công dân  

- Chiều (14h): Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết Nghị 

quyết số 08-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự 

lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trên 
địa bàn huyện đến năm 2020 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

- Văn phòng Huyện ủy 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (08h): Dự họp lệ Chi bộ, Đảng bộ xã Ngãi Xuyên 

- Chiều (14h): Dự họp đánh giá các hoạt động quý II/2022 và kế hoạch 

hoạt động quý III/2022 của Quản lý Dự án hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh 
huyện 

- Xã Ngãi Xuyên 

 

- Trường THPT Hàm Giang 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 
 Xử lý công việc lãnh đạo 

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 
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Chủ nhật: 

26/6/2022 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 
Chiều (14h): Dự lễ Bế mạc Hội thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ” tỉnh Trà 

Vinh lần thứ 27 năm 2022 

- Văn phòng HĐND và 

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 
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