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UBND HUYỆN VĨNH THUẬN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Số: 39/TB-VP                         Vĩnh Thuận, ngày  02  tháng 7 năm 2019 
 

 

 

 

 
 

 

THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện 

(từ ngày 01 đến ngày 15/7/2019) 

 
 

*  Thứ Hai, ngày 01/7/2019: 

- Đồng chí Lê Thị Nhỏ: đi công tác Rạch Giá. 

- Đồng chí Huỳnh Quốc Huy: Buổi sáng, làm việc UBND xã Vĩnh Bình 

Nam; Buổi chiều: làm việc UBND xã Vĩnh Phong. 

- Đồng chí Huỳnh Thanh Bình: Buổi sáng, tiếp Công dân; Buổi chiều, Họp 

Thường trực UBND huyện. 

- Đồng chí Huỳnh Xuân Luật: Buổi sáng, họp Hội đồng nhân dân tỉnh; Buổi 

chiều, họp cùng Chủ tịch. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng: giải quyết công việc cơ quan; Buổi 

chiều, họp cùng Chủ tịch. 

* Thứ Ba, ngày 02/7/2019:  

- Đồng chí Lê Thị Nhỏ, Huỳnh Quốc Huy: giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Huỳnh Thanh Bình: Buổi sáng, dự họp trực tuyến UBND tỉnh sơ 

kết 6 tháng đầu năm 2019; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Huỳnh Xuân Luật: Buổi sáng, giải quyết công việc cơ quan; Buổi 

chiều, dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về tình hình hoạt động của BQL bến 

xe-tàu Vĩnh Thuận. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, dự làm việc với các sở, ngành tỉnh 

hướng dẫn báo cáo nông thôn mới; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ quan.  

* Thứ Tư, ngày 03/7/2019: 

- Đồng chí Lê Thị Nhỏ: Buổi sáng, đi công tác cơ sở xã Tân Thuận; Buổi 

chiều, giải quyết công việc cơ quan 

- Đồng chí Huỳnh Quốc Huy: họp Chi bộ ngành. 

- Đồng chí Huỳnh Thanh Bình: đi công tác cơ sở đến hết ngày 05/7/2019. 

- Đồng chí Huỳnh Xuân Luật: Buổi sáng, đi công tác cơ sở; Buổi chiều, họp 

sơ kết hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, dự họp nghe Phòng Nội vụ báo cáo 

kết quả triển khai xây dựng xã “An toàn khu”; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ 

quan.  

* Thứ Năm, ngày 04/7/2019: 

- Đồng chí Lê Thị Nhỏ, Huỳnh Quốc Huy: giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Huỳnh Xuân Luật: họp trực tuyến UBND tỉnh. 
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- Đồng chí Phạm Văn Hậu: giải quyết công việc cơ quan. 

* Thứ Sáu, ngày 05/7/2019:  

- Đồng chí Lê Thị Nhỏ: Buổi sáng, dự họp trực tuyến Trung ương; Buổi 

chiều, họp Chi bộ cơ quan; 

- Đồng chí Huỳnh Quốc Huy: Buổi sáng, giải quyết công việc cơ quan; Buổi 

chiều: họp Chi bộ cơ quan. 

- Đồng chí Huỳnh Xuân Luật: Buổi sáng, dự họp trực tuyến báo cáo viên; 

Buổi chiều, họp Chi bộ cơ quan. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, giải quyết công việc cơ quan; Buổi 

chiều, họp Chi bộ cơ quan. 

*  Thứ Bảy, Chủ nhật (06 - 07/7/2019): Nghỉ. 

* Thứ Hai, ngày 08/7/2019:  

- Đồng chí Lê Thị Nhỏ: giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Huỳnh Quốc Huy: giải quyết công việc cơ quan đến hết ngày 

11/7/2019. 

- Đồng chí Huỳnh Thanh Bình: Buổi sáng, giải quyết công việc cơ quan; 

Buổi chiều, họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của UBND huyện. 

- Đồng chí Huỳnh Xuân Luật: Buổi sáng, Dự hội nghị UBND tỉnh; Buổi 

chiều, họp cùng Chủ tịch. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, giải quyết công việc cơ quan; Buổi 

chiều, họp cùng Chủ tịch. 

* Thứ Ba, ngày 09/7/2019:  

- Đồng chí Lê Thị Nhỏ: Buổi sáng, họp Tổ đại biểu HĐND; Buổi chiều, 

giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Huỳnh Thanh Bình: Buổi sáng, dự họp làm việc với Sở Thông 

tin-Truyền thông “Một cửa điện tử”; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Huỳnh Xuân Luật, Buổi sáng, Dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 

2019 của UBND thị trấn; Buổi chiều, dự trao giấy chứng nhận công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp huyện; 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, họp Ban Chỉ đạo “Quỉ hỗ trợ nông 

dân”; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

*  Thứ Tư, ngày 10/7/2019:  

- Đồng chí Lê Thị Nhỏ: giải quyết công việc cho đến hết ngày 12/7/2019. 

- Đồng chí Huỳnh Thanh Bình: Buổi sáng, đi công tác Rạch Giá; Buổi 

chiều, họp Thường trực UBND huyện làm việc với Phòng Tài chính và Kế hoạch, 

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- Đồng chí Huỳnh Xuân Luật: Buổi sáng, đi cơ sở kiểm tra xây dựng cơ bản; 

Buổi chiều, dự họp cùng Chủ tịch. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, dự sơ kết “Tết Quân – Dân” xã 

Phong Đông; Buổi chiều, dự họp cùng Chủ tịch. 

* Thứ Năm, ngày 11/7/2019:  
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- Đồng chí Huỳnh Thanh Bình: Buổi sáng, dự sơ kết 6 tháng đầu năm 

2019 của UBND xã Vĩnh Bình Bắc; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Huỳnh Xuân Luật: Buổi sáng, dự Hội nghị UBND tỉnh; Buổi 

chiều, dự họp UBND tỉnh “đối thoại doanh nghiệp”. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, họp sơ kết giữa nhiệm kỳ Hội người 

cao tuổi; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

* Thứ Sáu, ngày 12/7/2019: 

- Đồng chí Huỳnh Quốc Huy: Buổi sáng, họp Ban Kinh tế - Xã hội; Buổi 

chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Huỳnh Thanh Bình: Buổi sáng, làm việc với UBND xã Tân 

Thuận; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Huỳnh Xuân Luật: giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, dự lễ ra quân tháng thanh niên tình 

nguyện hè năm 2019; Buổi chiều, dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm NHCSXH. 

* Thứ Bảy, Chủ Nhật (13 - 14/7/2019): Nghỉ. 

* Thứ Hai, ngày 15/7/2019:  

- Đồng chí Lê Thị Nhỏ, Huỳnh Quốc Huy: giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Huỳnh Thanh Bình: Buổi sáng, Tiếp Công dân; Buổi chiều, giải 

quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Huỳnh Xuân Luật: giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, làm việc với Đoàn Sở Nội vụ về 

kiểm tra công tác tôn giáo; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

 

Nơi nhận:           CHÁNH VĂN PHÒNG  

- Thường trực Huyện ủy;                                            
- CT, PCT. HĐND, UBND huyện; 

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;                                                                     

- LĐVP, CVNC;    

- UBND các xã, thị trấn; 

- Website Vĩnh Thuận;                                                       Sử Văn Thinh 

- Lưu: VT, qkhen.                  
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