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

TỪ NGÀY 17/10/2022 ĐẾN NGÀY 23/10/2022 
 

 

NGÀY 
NGƯỜI 

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

GHI 

CHÚ 

Thứ Hai: 

17/10/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

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

 

- Chiều (14h): Tham dự Hội nghị triển khai, quán triệt Thông 

báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XIII 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Trung tâm Hội nghị tỉnh 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

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

 

- Chiều (13h30): Họp Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính huyện 

về thực hiện kế hoạch kiểm tra 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Phòng họp Phòng Nội vụ 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

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

 

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

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 



2 

 

Thứ Ba: 

18/10/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (07h30): Tiếp đoàn Kiểm tra của Công an tỉnh kiểm tra 

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

cháy (cả ngày) 

- UBND huyện  

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (08h): Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã 

Phước Hưng 

- Chiều (14h): Họp trao đổi ý kiến liên quan đến công tác cán bộ 

- Chiều (15h): Dự tập huấn sử dụng phần mền iGate 

- UBND xã Phước Hưng 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (07h30): Tiếp đoàn Kiểm tra của Công an tỉnh kiểm 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy 

- Chiều (14h): Họp trực tuyến với Sở Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn các tiêu chí thông tin và truyền thông về xây 

dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn 

mới kiểu mẫu 

- Hội trường UBND huyện 

 
 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

 

Thứ Tư: 

19/10/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (07h30): Tiếp đoàn Kiểm tra của Công an tỉnh kiểm 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy 

- Chiều (14h): Họp triển khai một số nội dung liên quan đến 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý thu – chi 

tài chính trên địa bàn huyện Trà Cú 

- UBND huyện 
 

 

- Phòng họp số 2 UBND 

huyện 

 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (08h): Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Long Hiệp 

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

- UBND xã Long Hiệp 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (08h): Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tiếp đoàn 

thanh tra EC lần 3 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 
- Phòng họp Văn phòng 

UBND tỉnh 
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không báo cáo và không theo quy định (IUU) 

- Chiều (13h30): Tham dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 38/CT-

TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 

số l435/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

- Hội trường Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Thứ Năm: 

20/10/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (08h): Dự buổi đối thoại để giải quyết khiếu nại của 

ông Kim Thành Phát, ngụ ấp Trà Cú A, xã Kim Sơn 

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

- Phòng họp số 02 UBND 

huyện 

- Phòng họp số 02 UBND 

huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (08h): Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện 

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP về chính sách phát triển giáo 

dục mầm non 

- Chiều (14h): Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã 

Thanh Sơn 

- Phòng họp trực tuyến Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

 

- UBND xã Thanh Sơn 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

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

 

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

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Phòng họp số 02 UBND 

huyện 

 

Thứ Sáu: 

21/10/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (08h): Dự Hội nghị sơ kết hoạt động quí III và triển khai 

phương hướng, nhiệm vụ quí IV năm 2022 của Ban đại diện Hội 

đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trà Cú 

- 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 số 02 UBND 

huyện 
 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (08h): Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Hàm Giang 

- Chiều (14h): Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Hàm Tân 

- UBND xã Hàm Giang 

- UBND xã Hàm Tân 
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Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

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

 

- 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 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

 

 
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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