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CHƯƠNG TRÌNH 
Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 25-29/4/2022 

----- 

 

Thứ hai, ngày 25/4/2022  

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan. 

- 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 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND 

huyện khảo sát điểm tổ chức Lễ công nhận nông thôn mới xã Vĩnh Thuận Tây. 

Mời: đồng chí Phó Chủ tịch kinh tế, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Ban QLDA&ĐTXD cùng đi (thay thơ 

mời). Điểm tập trung tại Huyện ủy.  

Thứ ba, ngày 26/4/2022 

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra cơ sở. Điểm tại các xã, thị trấn 

- 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 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND 

huyện họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng Huyện ủy xét khen thưởng đảng viên 

“hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” (giao Ban Tổ chức chuẩn bị nội dung). 

Mời: các đồng chí Thành viên Hội đồng thi đua - Khen thưởng Huyện ủy cùng dự 

Điểm tại phòng họp số 1, Văn phòng Huyện ủy. Đ/c Phong. 

Thứ tư, ngày 27/4/2022 

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan. 

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy dự tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân 

dân trên địa bàn xã Vị Bình (giao Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung, hậu 

cần). Mời: Thủ trưởng các cơ quan: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, 

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, Công an, Quân sự, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Nội vụ, Đài truyền thanh, Văn hóa - Thông tin, 

Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm Y tế, Lao động TB&XH, Ngân hàng chính 

sách xã hội, Điện lực Chi nhánh Vị Thủy, Công ty TNHH 01 Thành viên Công 

trình đô thị Hậu Giang cùng dự (thay thơ mời). Điểm tại UBND xã Vị Bình. 

Thứ năm, ngày 28/4/2022  
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- 5 giờ 30, Thường trực Huyện ủy viếng Nghĩa trang liệt sĩ. Điểm tại Nghĩa 

trang liệt sĩ tỉnh. 

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan. 

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

huyện dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phát động 

phong trào thi đua năm 2022. Điểm tại Hội trường UBND huyện. 

- 14 giờ, Thường trực Huyện ủy cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc 

cử tri trước Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV. Điểm tại Hội trường lớn Huyện ủy. 

Thứ sáu, ngày 29/4/2022 

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan. 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm 

việc tại cơ quan. 

- 15 giờ, đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày Giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022). Điểm tại Trung 

tâm Hội nghị tỉnh. 

 

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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