
 

   ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TRÀ CÚ 

   

    Số: 25/LCT-UBND 

 
 

 

 

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

 

       Trà Cú, ngày 27 tháng 6 năm 2022 

 

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

TỪ NGÀY 27/6/2022 ĐẾN NGÀY 01/7/2022 
 

 

 

NGÀY 
NGƯỜI 

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

GHI 

CHÚ 

Thứ hai: 

27/6/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

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

 

- Chiều (13h 30): Xử lý công việc của lãnh đạo và đi khảo sát thực địa các 

dự án xã Ngọc Biên đề xuất triển khai năm 2022 

- Văn phòng Huyện ủy 

 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện và xã Ngọc 

Biên 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

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

 

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

- Văn phòng Huyện ủy 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

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

 

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

- Văn phòng Huyện ủy 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (07 30h): Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước 

 

- Chiều (13h 30): Dự hội thảo Hội đồng lập quy hoạch tỉnh thông qua dự 

thảo báo cáo quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năn 

2050 - Báo cáo cuối kỳ (lần 2) 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

- Văn phòng Tỉnh ủy 

 

Phó Chủ tịch - Sáng (08h): Dự họp triển khai công tác tổ chức rà soát, thu thập thông tin, - Văn phòng HĐND và  
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Thứ ba: 

28/6/2022 

Tăng Thị Thắm khảo sát thực trạng nhà ở gia đình hộ cận nghèo thật sự khó khăn nhà ở 

- Chiều (13h 30): Tham dự Tòa đạm chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn hỗ trợ kết 

nối, giới thiệu sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử 

UBND huyện 

 

- Văn phòng Tỉnh ủy 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (08h): Tham gia cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh việc dự án Đầu tư xây dựng 

15 trạm bơm điện - kênh bê tông phục vụ sản xuất nông nghiệp 

- Chiều (14h): Dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng 

đầu năm 2022 

- Xã Tân Hiệp, Ngọc Biên  

và đi khảo sát hiện trường 

 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

 

 

 

 

 

Thứ tư: 

29/6/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 
Dự hội thảo về khai thác khoáng sản (cả ngày) 

Cửu Long 2 

 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (08h): Dự hội nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố kết quả đánh giá 

DDCI tỉnh Trà Vinh năm 2021 

- Chiều (14h): Họp Ban Thường vụ Huyện ủy 

- Nhà khách tỉnh Trà Vinh 

 

 - Văn phòng Huyện ủy 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (09h30): Dự hội nghị UBND tỉnh nghe Cục thống kê, các ngành liên 

quan báo cáo tình hình cung cấp, thu thập số liệu thống kê của tỉnh 

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

- Hội trường Văn phòng 
UBND tỉnh 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm: 

30/6/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

 - Sáng (08h): Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 (Ban chỉ đạo Trung ương 

tổ chức) 

- Chiều (14h): Làm việc với các ngành về phục vụ kiểm toán; phục vụ Đoàn 

kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về NTM 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (08h): Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 (Ban chỉ đạo Trung ương 

tổ chức) 

- Chiều (14h): Họp trực tuyến trao đổi, xử lý vướng mắc về đơn vị được 

giao quản lý, sử dụng cơ sở hoạt động sự nghiệp của các trường học 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch  - Sáng (08h): Dự hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021   - Hội trường UBND thị trấn  
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Huỳnh Văn Nghị               (09h): Dự họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn 

vật nuôi 

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

Trà Cú 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

 

 

 

Thứ sáu: 

01/7/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (08h): Dự lễ khởi công dự án kho trung chuyển xăng dầu, hạng mục 

cầu cảng chuyên dùng 

- Chiều (14h): Làm việc với UBND 04 xã (Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm 

Giang, Tập Sơn) và các ngành chuyên môn huyện thống nhất triển khai 

nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022 

- Âp Xoài Rùm, xã Kim 
Sơn 

- Phòng họp số 1 UBND 

huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

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

 

- Chiều (14h): Dự hội nghị hướng nghiệp phân luồng, đào tạo nghề gắn với 

tuyển dụng lao động làm việc trong nước và ngoài nước năm 2022  

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

 - Sáng (07h 30): Dự hội nghị sơ kết công tác tài nguyên và môi trường 06 

tháng đầu năm 2022 

 

- Chiều (13h 30): Dự hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc Biên 

- Phòng họp trực tuyến 
UBND huyện 

- Hợp tác xã Nông nghiệp 

Ngọc Biên, xã Ngọc Biên 

 

 
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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