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CHƯƠNG TRÌNH 
Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 09-15/4/2022 

----- 

 

Thứ bảy, ngày 09/4/2022 

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Huyện ủy dự họp trực tuyến Chính phủ với các địa 

phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm: tại phòng họp số 3, 

UBND tỉnh. 

Chủ nhật, ngày 10/4/2022 

- 10 giờ, Thường trực Huyện ủy dự Lễ khởi công cầu Kênh 9 Thước. Mời: 

Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Trưởng phòng 

Kinh tế - Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Hội Chữ Thập đỏ huyện, Thường trực 

Đảng ủy, UBND xã Vị Trung cùng dự (thay thơ mời). Điểm: tại cầu Kênh 9 Thước 

Hội đồng. 

Thứ hai, ngày 11/4/2022  

- Nghĩ bù Giỗ tổ Hùng Vương. 

- Đồng chí Lâm Thành Phong - Phó Chánh văn phòng Huyện ủy trực Văn 

phòng Huyện ủy. VPHU: Đ/c Lam, Đ/c Thành. 

Thứ ba, ngày 12/4/2022 

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 

xã Vị Đông, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 

quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2022. Điểm: tại Hội trường UBND 

xã Vị Đông. Đ/c Nhanh. 

- 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện 

làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh. Mời: đồng chí Trưởng Ban Tổ chức - 

Trưởng Phòng Nội vụ huyện cùng dự (thay thơ mời). Điểm: tại phòng họp số 1 

Văn phòng Huyện ủy.  

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với các nhà đầu tư về phát 

triển chợ trên địa bàn các xã: Vị Bình, Vị Thắng, Vị Thủy. Điểm: tại phòng họp số 

2 UBND huyện. 

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND 

huyện làm việc tại cơ quan. 

Thứ tư, ngày 13/4/2022 
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- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với các nhà đầu tư về phát 

triển chợ trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây. Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện. 

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND 

huyện làm việc tại cơ quan. 

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 

xã Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công 

tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2022. Điểm: tại Hội trường 

UBND xã Vĩnh Tường. Đ/c Phong. 

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND 

huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Nàng Mau, nhiệm kỳ 2020 - 

2025, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai chương trình 

công tác quý II/2022. Điểm: tại Hội trường UBND thị trấn Nàng Mau. Đ/c Loan. 

Thứ năm, ngày 14/4/2022  

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 

xã Vị Thủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 

quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2022. Điểm: tại Hội trường UBND 

xã Vị Thủy. Đ/c Loan. 

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND 

huyện thăm chúc Tết Chôl - Chnăm - Thmây năm 2022. Điểm: tại Chùa Khemer 

Ratana Papahea Vanraram ấp 4, xã Vị Bình. Đ/c Phong. 

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy làm việc Ban Chỉ đạo nông thôn mới 

huyện nghe báo cáo về lộ trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng 

cao; công tác chuẩn bị Lễ công nhận nông thôn mới xã Vĩnh Thuận Tây (giao 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các ngành chuẩn 

bị nội dung báo cáo). Mời: các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới 

huyện, Thường trực UBND huyện; Thủ trưởng các ngành: Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện. Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - Thông 

tin, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB&XH, Nội vụ, Công an, Ban CHQS, Chánh 

văn phòng Huyện ủy, Chánh văn phòng HDND - UBND huyện; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn cùng dự (thay thơ mời). Điểm: tại Hội trường nhỏ Huyện ủy. 

NCTH. 

Thứ sáu, ngày 15/4/2022 

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 

xã Vị Trung, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 

quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2022. Điểm: tại Hội trường UBND 

xã Vị Trung. Đ/c Phong. 

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND 

huyện dự Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo, công tác Văn hóa - Văn nghệ quý 

I/2022. Mời: Thường trực UBND huyện, lãnh đạo các ngành khối Khoa giáo 

huyện; Thường trực Đảng ủy, UBND, đồng chí Phụ trách Tuyên giáo - Dận vận 

Huyện ủy cùng dự (thay thơ mời). Điểm: tại Hội trường nhỏ Huyện ủy. 

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan. 
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- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND 

huyện dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực 

HĐND các xã, thị trấn lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm: tại xã Vị Bình. 

                        

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, 

- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc HU, 

- Lưu VPHU. 
    Loan-LT2022 

                       T/L BAN THƯỜNG VỤ 
                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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