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

 

      Trà Cú, ngày 01 tháng 8 năm 2022 
 

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

TỪ NGÀY 01/8/2022 ĐẾN NGÀY 07/8/2022 

 
 

NGÀY 
NGƯỜI 

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

GHI 

CHÚ 

Thứ hai: 

01/8/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

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

- Chiều (13h 30): Tham gia cùng Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện 

Trà Cú tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 

2021-2026 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Xã Tân Sơn 

 

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 
Xử lý công việc lãnh đạo (cả ngày) 

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

 

 

Thứ ba: 

02/8/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

 - Sáng (08h): Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng sơ kết 

tình hình công tác tháng 7, xây dựng chương trình công tác tháng 

8/2022 của Tỉnh ủy 

- Chiều (13h 30): Làm việc với Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra và Đảng 

ủy, UBND xã Ngãi Xuyên về chính sách an sinh xã hội 

- Hội trường Tỉnh ủy 

 

 

-Xã Ngãi Xuyên 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

 - Sáng (08h): Dự họp Sở Xây dựng về việc báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND 

tỉnh 

- Chiều (14h): Dự họp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

trao đổi, thống nhất nội dung hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ nhà 

ở cho hộ nghèo, hộ người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo 

- Sở Xây dựng 

 

 

- Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (08h): Tham gia cùng Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trà 

Cú tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 

2021-2026 

- Xã Tập Sơn 
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- Chiều (14h): Khảo sát hiện trạng hồ sơ sản phẩm OCOP đăng ký mới và 

nâng cao huyện Trà Cú năm 2022 

- Các xã 

 

 

 

Thứ tư: 

03/8/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 
Xử lý công việc lãnh đạo (cả ngày) 

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

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

- Chiều (14h): Dự họp trao đổi, thống nhất nội dung hướng dẫn triển 

khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người cao 

tuổi thuộc hộ cận nghèo được xác định thật sự khó khăn về nhà ở 

- Chiều (15h 30): Tiếp và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh về việc công bố Quyết định, Kế hoạch giám sát việc giải 

quyết một số vụ việc ở địa phương, cơ sở năm 2022 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Hội trường UBND huyện 

 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (07h 30): Tham gia cùng Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trà 

Cú tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 
2021-2026 

- Chiều (14h): Tham gia cùng Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trà 

Cú tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 

2021-2026 

- Xã An Quảng Hữu 

 

 

- Thị trấn Trà Cú 

 

 

 

 

 

Thứ năm: 

04/8/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (07h 30): Dự hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 

Huyện ủy tháng 7, triển khai chương trình công tác tháng 8 năm 2022 

- Chiều (14h): Tham gia cùng Cục Thi hành án dân sự tỉnh vận động, 

thuyết phục đương sự thi hành án 

- Hội trường Huyện ủy 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (08h): Dự hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện 

ủy tháng 7, triển khai chương trình công tác tháng 8 năm 2022 

- Chiều (13h 30): Dự họp tiếp và làm việc với Tổ giám sát của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội tỉnh về việc lập danh sách và chi hỗ trợ 

hộ nghèo thuộc diện chính sách BTXH là người neo đơn từ 60 tuổi trở 

lên 

 - Hội trường Huyện ủy 

 

 

- Hội trường UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (08h): Dự hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện 

ủy tháng 7, triển khai chương trình công tác tháng 8 năm 2022 

- Chiều (14h): Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lấy ý kiến góp ý 

- Hội trường Huyện ủy 

 

- Văn phòng UBND tỉnh 
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hoàn chỉnh dự thảo Phương án phát triển ngành tôm tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

 

 

 

Thứ sáu: 

05/8/2022 

 

 

 

 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (08h): Dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe các cơ quan 

tham mưu, giúp việc Huyện ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 

tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 

- Chiều (14h): Xử lý công việc lãnh đạo 

- Hội trường Huyện ủy 

 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (07h 30): Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết thực hiện nghị 

quyết số 68/NQ-CP; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ 

- Chiều (14h): Dự Hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá kết quả 

thực các giải pháp pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

- Văn phòng UBND tỉnh 

 

- Văn phòng UBND tỉnh 

 

 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (08h): Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương 

trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 tại tỉnh 

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

- Phòng họp trực tuyến Văn 

phòng UBND tỉnh (lầu 1) 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

 

Chủ nhật: 

07/8/2022 
Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (07h 30): Tham gia cùng Đoàn khám, chữa bệnh nhân đạo của 

Công ty TNHH Phòng khám Bác sĩ Gia đình - Thành phố Hồ Chí 

Minh tổ chức khám, chữa bệnh cho đối tượng là người cao tuổi, hộ có 
hoàn cảnh khó khăn của các xã Lưu Nghiệp Anh, Tân Sơn và An 

Quảng Hữu 

- Xã An Quảng Hữu, Tân 

Sơn, Lưu Nghiệp Anh 

 

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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