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Trà Cú, ngày 31 tháng 10 năm 2022 

 

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

TỪ NGÀY 31/10/2022 ĐẾN NGÀY 06/11/2022 
 
 

NGÀY 
NGƯỜI 

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

GHI 

CHÚ 

Thứ Hai: 

31/10/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (07h30): Họp Thường trực Huyện ủy 

- Chiều (14h): Họp uốn nắn công tác triển khai rà soát xã An 

toàn khu 

- Văn phòng Huyện ủy 

- Phòng họp số 02 UBND 

huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

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

- Chiều (14h): Họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả 

giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận 
nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2022 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Hội trường của Thường 
trực HĐND tỉnh 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

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

- Chiều (13h30): Dự Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu 

cấp ủy Đảng và Chính quyền với Nhân dân huyện Trà Cú 

năm 2022 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Hội trường UBND huyện 

 

Thứ Ba: 

01/11/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (08h): Tham dự Hội nghị chuyên đề “Thực trạng, nguyên 

nhân, giải pháp các vụ, việc về hụi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh   

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

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
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Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (07h30): Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập 

khá, giàu năm 2022 trên địa bàn huyện (cả ngày) 

- UBND các xã, thị trấn 

 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

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

- Chiều (13h30): Họp chuẩn bị các nội dung liên quan đến sản 

phẩm đạt OCOP đem tham gia trưng bày, giới thiệu tại lễ hội 

OK Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Phòng họp trực tuyến 

UBND huyện 

 

Thứ Tư: 

02/11/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (08h30): Họp trao đổi, làm rõ một số nội dung có liên 

quan đến việc quản lý thu – chi tài chính tại Văn phòng 

HĐND và UBND huyện Trà Cú 

- Chiều (14h): Tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của Chủ 

tịch UBND huyện 

- Chiều (15h30): Họp trao đổi về việc giải quyết đơn xin nghỉ 

việc của bà Giang Thị Ly Nach, Công chức Văn hóa - Xã hội 

xã Hàm Tân 

- Chiều (16h): Họp trao đổi về việc điều động viên chức quản 

lý năm 2022 và xin thôi giữ chức vụ quản lý đối với ông Hà 

Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Biên A 

- Thanh tra tỉnh Trà Vinh 

 

 

- Trụ sở tiếp công dân 

huyện 

- Trụ sở tiếp công dân 

huyện 

 

- Trụ sở tiếp công dân 

huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Sáng (08h30): Họp trao đổi, làm rõ một số nội dung có liên 

quan đến việc quản lý thu – chi tài chính tại Văn phòng 

HĐND và UBND huyện Trà Cú 

- Chiều (14h): Tham dự Lễ khai mạc gian hàng trưng bày sản 

phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer tại Lễ hội Ok 

Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022 

- Tối (18h): Tham dự Khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại 

và công nghiệp nông thôn gắn với lễ hội Ok Om Bok Trà 

Vinh 2022 

- Thanh tra tỉnh Trà Vinh 

 

 

- Sân khấu chính Khu Văn 

hóa - Du lịch Ao Bà Om 

 

- Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà 

Vinh (cũ) 
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Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (07h30): Họp về việc thi công hạng mục kè của Dự án 

đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn 
và sông Hậu (giai đoạn 2) trên địa bàn xã Đại An và thị trấn 

Định An 

- Chiều (14h): Họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

của huyện Tiểu Cần và huyện Trà Cú 
- Tối (19h30): Dự lễ khai mạc tuần lễ văn hóa, du lịch – liên 

hoan ẩm thực Nam bộ gắn với lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà 

Vinh năm 2022 

- UBND xã Đại An 

 

 

- Hội trường Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

- Trung tâm Hội nghị tỉnh 

Trà Vinh 

 

Thứ Năm: 

03/11/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (09h): Họp với các ngành liên quan về giải ngân vốn 

đầu tư công 

- Chiều (14h): Họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ xử lý, giải 

quyết các vụ việc tồn đọng trên địa bàn huyện 

- Phòng họp trực tuyến UBND 

huyện 

- Phòng họp số 02 UBND 

huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

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

 

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

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

Tham dự Hội nghị triển khai hướng dẫn triển khai nội dung 
Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng cây dược liệu quý thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 

2025 (cả ngày) 

Đi tham dự hội nghị tại tỉnh 

Đăk Lăk 

 

Thứ Sáu: 

04/11/2022 

Chủ tịch 

Lê Thanh Bình 

- Sáng (08h): Họp 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 và tiến độ triển khai các dự án khởi công mới năm 2023  

- Chiều (14h): Họp góp ý dự thảo Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới trước năm 2025 

- Phòng họp Văn phòng 

UBND tỉnh 

 

- Hội trường UBND tỉnh 
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Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

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

 

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

- Tối (19h): Dự Lễ Khai mạc Liên hoán Múa không chuyên 

dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh lần thứ I năm 2022 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Sân khấu chính Khu Văn 

hóa - Du lịch Ao Bà Om 

 

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (08h30): Tham dự Hội nghị triển khai hướng dẫn triển 

khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng cây dược 

liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2025  

Khách sạn Mường Thanh, 

Số 81 Nguyễn Tất Thành, 

Tân An, Thành phố Buôn 

Ma Thuộc, tỉnh ĐăkLăk 

 

Thứ Bảy: 

05/11/2022 

Phó Chủ tịch 

Tăng Thị Thắm 

- Chiều (13h30): Dự tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh 

viên nhiệm kỳ 2021 - 2022 và thông qua phương hướng nhiệm 

vụ nhiệm kỳ 2022 - 2023 

Trường Đại học Trà Vinh  

Phó Chủ tịch 

Huỳnh Văn Nghị 

- Sáng (08h30): Tham dự Hội thảo xin ý kiến góp ý kiến xây 

dựng Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án đầu tư, hỗ trợ 

phát triển trồng cây dược liệu quý thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 

Khách sạn Đam San, 212 

Nguyễn Công Trứ, Tự An, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuộc, tỉnh ĐăkLăk 

 

 
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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