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LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
TỪ NGÀY 12/9/2022 ĐẾN NGÀY 18/9/2022 

 

NGÀY 
NGƯỜI 

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

GHI 

CHÚ 

Thứ Hai: 

12/9/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (08h): Họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng 

cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ 

- Chiều (13h 30): Làm việc với Kho bạc huyện về giải ngân 

các nguồn vốn; với Phòng Nội vụ huyện về một số nội dung 

có liên quan 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

 

- Phòng làm việc 

 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

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

- Chiều (13h30): Xử lý công việc lãnh đạo 

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (07h 30): Dự họp với Thường trực Huyện ủy làm việc 

với các ngành liên quan trao đổi một số nhiệm vụ công tác 

tôn giáo trên địa bàn huyện 

- Chiều (13h30): Xử lý công việc lãnh đạo 

- Văn phòng Huyện ủy 

 

 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

Thứ Ba: 

13/9/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

 - Sáng (07h 30): Họp Ban Thường vụ Huyện ủy 

- Chiều (13h30): Làm việc với công chức Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội và giáo viên một số trường 

- Văn phòng Huyện ủy 
 

- Phòng làm việc 

 

Phó Chủ tịch - Sáng (07h 30): Họp Ban Thường vụ Huyện ủy - Văn phòng Huyện ủy  
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Tăng Thị Thắm - Chiều (13h30): Họp Đoàn giám sát của Huyện ủy triển khai 

kế hoạch giám sát đối với Đảng ủy xã Long Hiệp và đồng chí 

Bí thư Đảng ủy... 

- Văn phòng Huyện ủy 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (07h 30): Làm việc với Ban QLDA đầu tư xây dựng 

các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh về xử lý các vướng 

mắc trong quá trình thi công xây dựng 15 trạm bơm điện – 

kênh bê tông phục vụ sản xuất 

- Chiều (14h): Họp lấy ý kiến về việc xin chủ trương điều 

chỉnh dự án Kè phía Đông kênh Chợ Mới thị trấn Trà Cú 

- Xã Ngọc Biên, xã Tân 

Hiệp 

 

- Hội trường Ban Quản lý 

Dự án Đầu tư xây dựng các 

công trình NN&PTNT 

 

Thứ Tư: 

14/9/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (09h 30): Làm việc với Ban QLDA đầu tư xây dựng 

các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh về xử lý vướng 

mắc mặt bằng kênh Vàm Trà Kha (tuyến nhánh) 

- Chiều (13h30): Họp Hội đồng thi đua khen thưởng xét khen 

thưởng cho công chức, viên chức ngành giáo dục năm học 

2021 – 2022 

- UBND xã Đại An 

 
 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

Tham gia cùng Đoàn công tác của HĐND huyện đi học tập, 

trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND (cả ngày) 

Theo lịch trình (các tỉnh 

phía Bắc) 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (08h): Dự họp Tổ xét chọn việc đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên 

sông Hậu thuộc xã Hàm Tân và Định An (mỏ 1) 

- Chiều (13h30): Dự tập huấn triển khai thực hiện Quyết định 

số 274/QĐ-SNN ngày 26/7/2022 ban hành Hướng dẫn thực 

hiện chỉ tiêu thuộc các Bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 

- Hội trường Sở Tư pháp 

 
- Hội trường Sở Nông 

nghiệp & PTNT 

 

 

 

Thứ Năm: 

15/9/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (07h 30): Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề 

đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa phương thức 

chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

- Phòng họp số 2 UBND 
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- Chiều (13h30): Họp giao ban về công tác xây dựng nông 

thôn mới 

huyện 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

Tham gia cùng Đoàn công tác của HĐND huyện đi học tập, 

trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND (cả ngày) 

Theo lịch trình (các tỉnh 

phía Bắc) 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (07h 30): Dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến rộng rãi 

về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất 

lượng, đặc biệt là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông 

minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp 

- Chiều (14h): Họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

- Hội trường Nhà khách 

tỉnh Trà Vinh 

 
- Hội trường Sở Khoa học 

và Công nghệ 

 

Thứ Sáu: 

16/9/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (07h 30): Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt 

Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng 

phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045”. 

- Chiều (13h30): Họp uốn nắn tình hình thực hiện Chỉ thị 15 

trên địa bàn huyện và triển khai một số nội dung liên quan 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

 

 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

Tham gia cùng Đoàn công tác của HĐND huyện đi học tập, 

trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND (cả ngày) 

Theo lịch trình (các tỉnh 

phía Bắc) 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (07h 30): Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt 

Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng 

phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 

- Chiều (13h30): Tham dự Hội thảo nền tảng chia sẽ dữ liệu 

không gian địa lý phục vụ phát triển chuyển đổi số ngành tài 

nguyên và môi trường 

- Hội trường UBND huyện 

 

 

 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
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Thứ Bảy: 

17/9/2022 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 
Dự lễ khánh thành chùa Hàn Sơn Xã Tập Sơn 

 

 
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 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-13T16:50:34+0700
	VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ
	LÝ THÀNH TRUNG<hieutsub@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-13T17:52:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




