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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Trà Cú, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

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

TỪ NGÀY 05/9/2022 ĐẾN NGÀY 11/9/2022 

 
 

NGÀY 
NGƯỜI 

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

GHI 

CHÚ 

Thứ hai: 

05/9/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

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

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

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (07h 30): Dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 

- Chiều (14h): Thăm hỏi động viên trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ 

côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhân dịp tết Trung 

thu năm 2022 

- Trường Tiểu học Kim Sơn 

 

- Các xã 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (08h): Dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 

- Chiều (14h): Dự họp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến các sở, ngành về việc xin chủ 

trương điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng hệ thống đê bao Nam rạch 

Trà Cú, huyện Trà Cú (điều chỉnh dịch tuyến đoạn từ K2+194 đến 

K3+486) 

- Trường THPT Hàm Giang 

 

- Hội trường Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các 

công trình nông nghiệp và 

PTNT tỉnh 

 

 

Thứ ba: 

06/9/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

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

tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy tháng 8, triển khai chương 

trình công tác tháng 9/2022 

- Văn phòng Huyện ủy 
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- Chiều (14h): Tham gia cùng Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân đối 

với ông Nguyễn Hồng Nhẫn (khóm 1, thị trấn Định An) 

- Trụ sở tiếp công dân tỉnh 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (07h 30): Dự lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia 

mức độ 1 và khai giảng năm học 2022-2023 

- Chiều (14h): Dự họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công 

chức trong trường hợp đặc biệt 

             (18h30): Dự lễ hội Trung thu cấp tỉnh năm 2022 

- Trường Mầm non thị trấn 
Trà Cú 

- Phòng Nội vụ 

- Trung tâm Sinh hoạt 

Thanh thiếu nhi tỉnh 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

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

tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy tháng 8, triển khai chương 

trình công tác tháng 9/2022 

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

- Văn phòng Huyện ủy 

 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

 

 

 

Thứ tư: 

07/9/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (09h): Xử lý công việc của lãnh đạo 

- Chiều (14h): Làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch và Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng huyện về giải ngân vốn đầu tư công 

- Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 

 

- Phòng làm việc 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (08h): Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát số 02 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, 

hộ cận nghèo trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 - 2022 

- Chiều (14h): Dự sơ kết tháng 8 của xã Ngãi Xuyên 

            (17h 30): Dự “Đêm hội Trăng rằm năm 2022” do Liên đoàn lao 

động huyện tổ chức 

- Phòng họp số 2 UBND 
huyện 

 

- Xã Ngãi Xuyên 

 

- Hội trường UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng 8h): Dự họp Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trao đổi nội dung 

liên quan đến Dự án “Trồng cây ăn quả và bảo quản rau quả” của Công 

ty TNHH Seotra 

           (09h 30): Dự họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo 

cáo kết quả lấy ý kiến thẩm định đề xuất đầu tư dự án Nhà máy điện 

sinh khối Trà Vinh 

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Văn phòng HĐND và 
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- Chiều (13h 30): Xử lý công việc của lãnh đạo UBND huyện 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm: 

08/9/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (08h): Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh về chuẩn bị cho công tác 

giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 

60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng 

           (10h): Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Sở Giao thông vận tải 

báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư 

xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu 

(giai đoạn 2) 

- Chiều (13h 30): Họp báo tuần về xây dựng nông thôn mới 

- Văn phòng UBND tỉnh 

 

 

 

- Văn phòng UBND tỉnh 

 

 
- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

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

- Chiều (13h 30): Dự tiếp Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra 

đầu năm học 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (08h): Tiếp và làm việc với Văn phòng Điều phối Nông thôn 

mới về việc rà soát kết quả xây dựng huyện nông thôn mới của huyện 

đến tháng 9/2022 

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

- Hội trường UBND huyện 

 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu: 

09/9/2022 

 

 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (08h): Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh giao ban xây dựng cơ bản 

nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư các dự án 

năm 2022 

- Chiều (14h): Họp trực tuyến với tỉnh về công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19; nghe UBND 
các huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú báo cáo tiến độ thực hiện 

xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới 

- Văn phòng UBND tỉnh 

 

 

- Phòng họp trực tuyến 
UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

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

- Chiều (14h): Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra kiểm tra việc sử 

dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Ban Tiếp công dân huyện 
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 Covid-19 

           (18h): Dự khai mạc lễ hội “Đêm hội trăng rằm” do huyện tổ 

chức 

 

- UBND thị trấn Định An 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (08h): Dự Hội thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư phân tích hệ thống 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021-2025 

- Chiều (14h): Họp trực tuyến với tỉnh về công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19; nghe UBND 

các huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú báo cáo tiến độ thực hiện 
xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới 

- Nhà khách tỉnh Trà Vinh 

 

 

- Phòng họp trực tuyến 

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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