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NGÀY 
NGƯỜI 

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

GHI 

CHÚ 

Thứ Hai: 

03/10/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

 - Sáng (08h): Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy bàn công 

tác cán bộ; nghe UBND huyện và Công ty TNHH Thương mại 

Đầu tư xây dựng Tân Hào Thiên (Trà Vinh) thông qua Dự án các 
cổng đèn hoa trên địa bàn thị trấn Trà Cú 

- Chiều (13h30): Họp xử lý đơn của ông Huỳnh Minh Hải – 

Phòng Y tế huyện Trà Cú 

- Chiều (16h): Dự diễn tập phương án chữa cháy có huy động 

nhiều lực lượng, phương tiện năm 2022 

- Hội trường giao ban trực 

tuyến Huyện ủy 

 

- Phòng Y tế huyện 

 

- Khu dân cư Khóm 2, 

Phường 3, thành phố Trà Vinh 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (08h): Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy bàn công 

tác cán bộ; nghe UBND huyện và Công ty TNHH Thương mại 

Đầu tư xây dựng Tân Hào Thiên (Trà Vinh) thông qua Dự án các 

cổng đèn hoa trên địa bàn thị trấn Trà Cú 

- Chiều (13h30): Dự Hội nghị phát động "Tuần lễ hưởng ứng học 

tập suốt đời" năm 2022 

- Hội trường giao ban trực 

tuyến Huyện ủy 

 

- Hội trường Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (08h): Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy bàn công 

tác cán bộ; nghe UBND huyện và Công ty TNHH Thương mại 

- Hội trường giao ban trực 

tuyến Huyện ủy 
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Đầu tư xây dựng Tân Hào Thiên (Trà Vinh) thông qua Dự án các 

cổng đèn hoa trên địa bàn thị trấn Trà Cú 

- Chiều (14h): Họp về việc xin chủ trương đặt tên trường THPT 

Trà Cú là trường THPT Trần Văn Long 

 

 

- Hội trường A, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

Thứ Ba: 

04/10/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

 - Sáng (08h): Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự để cho ý 

kiến tháo gỡ đối với các vụ việc gặp khó khăn, vướng mắc trong 

công tác thi hành án 

- Chiều (14h): Họp báo cáo tình hình, kết quả xử lý, giải quyết 

các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài trong thời gian qua 

- Hội trường UBND huyện 

 

- Hội trưởng A Tỉnh ủy 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (07h30): Khảo sát thực trạng cơ sở vật chất các trường 

 

- Chiều (14h): Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt 

xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện 

- Các trường trên địa bàn 

huyện 

- Hội trường Trung tâm Y 

tế huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (07h30): Xử lý công việc của lãnh đạo 

 

- Chiều (13h30): Làm việc với các ngành có liên quan về tình 

hình quản lý chợ Trà Cú 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Phòng họp số 02 UBND 

huyện 

 

Thứ Tư: 

05/10/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (08h): Dự Hội nghị Huyện ủy lần thứ mười một để sơ 

kết tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết về phát triển 

kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 

và xây dựng chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2022 

của Huyện ủy 

- Chiều (13h30): Làm việc với UBND xã Đại An về xây dựng 

Nhà Văn hóa xã 

- Hội trường Huyện ủy 

 

 

 

- UBND xã Đại An 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (08h): Dự Hội nghị Huyện ủy lần thứ mười một để sơ 

kết tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết về phát triển 
kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 

 - Hội trường Huyện ủy 
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và xây dựng chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2022 

của Huyện ủy 

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

 
 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (07h30): Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ 

thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2022 của Ban Bí thư khóa XI về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy 

nội địa và khắc phục ùn tắt giao thông 

- Chiều (14h30): Dự làm việc, kiểm tra thực tế công trình kè 

phía Đông kênh Chợ Mới, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú 

- Hội trường Tỉnh ủy  

 

 

 

- Phòng họp số 02 UBND 

huyện sau đó đi thực tế 

công trình 

 

Thứ Năm: 

06/10/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (09h30): Họp báo cáo kết quả thực hiện giải phóng 

mặt bằng, bố trí tái định cư công trình dự án Đầu tư xây dựng 

cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà 

Vinh và Sóc Trăng 

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

- Phòng họp Văn phòng 

UBND tỉnh 

 
 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (07h30): Khảo sát thực trạng cơ sở vật chất các trường 

 

- Chiều (13h30): Khảo sát thực trạng cơ sở vật chất các trường 

- Các trường trên địa bàn 

huyện 

- Các trường trên địa bàn 

huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (08h): Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại 

biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh 

- Chiều (14h): Họp giao ban nông thôn mới 

- Hội trường UBND xã Lưu 

Nghiệp Anh 

- Phòng họp số 02 UBND 

huyện 

 

Thứ Sáu: 

07/10/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (08h): Làm việc với Công an tỉnh thanh tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy 

- Hội trường UBND huyện 
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- Chiều (13h30): Họp về tình hình thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 và công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (07h30): Tham gia Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa 

lãnh đạo tỉnh với thanh niên tỉnh Trà Vinh năm 2022 

- Chiều (13h30): Tham dự tổng kết hoạt động Dự án nữ sinh 

- Hội trường Tỉnh ủy cũ 

 

- Trường THPT Hàm Giang 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (08h): Tiếp Đoàn giám sát UBMTTQVN tỉnh giám sát 

việc giải quyết một số vụ việc ở địa phương 

- Chiều (13h30): Họp 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) 

- Phòng họp số 02 UBND 

huyện 

- Phòng họp Văn phòng 

UBND tỉnh 

 

 
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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