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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: 52/TB-VP                          Vĩnh Thuận, ngày 18 tháng 6 năm 2020 
 

 

 

 
 

 

 

 

THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện 

(từ ngày 16 đến ngày 30/6/2020) 

 
 

 

* Thứ Ba, ngày 16/6/2020:  

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

hết ngày 17/6/2020. 

- Đồng chí Huỳnh Tấn Phi: đi học ở Rạch Giá. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: giải quyết công việc cơ quan. 

* Thứ Tư, ngày 17/6/2020:  

- Đồng chí Huỳnh Tấn Phi: Buổi sáng, họp Thường trực UBND huyện; Buổi 

chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, họp Thường trực UBND huyện; Buổi 

chiều, dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Huyện đoàn. 

* Thứ Năm, ngày 18/6/2020:  

- Đồng chí Lê Thị Nhỏ: Buổi sáng, họp Ban Thường vụ Huyện ủy; Buổi 

chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Huỳnh Quốc Huy: Buổi sáng, dự hội nghị sơ kết công tác đầu tư 

XDCB 6 tháng đầu năm 2020; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Huỳnh Tấn Phi: Buổi sáng, hội nghị sơ kết công tác đầu tư XDCB 

6 tháng đầu năm 2020; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, tham gia cùng đoàn công tác Sở Nội 

vụ; Buổi chiều, dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Ngân hàng CSXH 

huyện. 

* Thứ Sáu, ngày 19/6/2020:  

- Đồng chí Lê Thị Nhỏ: Buổi sáng, dự đại hội Chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ 

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

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

30/6/2020. 

 - Đồng chí Huỳnh Tấn Phi: Buổi sáng, dự Đại hội Chi bộ Phòng Tài nguyên 

và Môi trường ; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, họp Tiểu Ban hậu cần thông qua kế 

hoạch chuẩn bị phục vụ đại hội Đảng bộ huyện; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ 

quan. 

* Thứ Bảy, Chủ Nhật (ngày 20-21/6/2020): Nghỉ. 
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* Thứ Hai, ngày 22/6/2020:  

- Đồng chí Lê Thị Nhỏ, Huỳnh Quốc Huy: Buổi sáng, họp Thường trực 

HĐND huyện; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Huỳnh Tấn Phi: Buổi sáng, họp Thường trực UBND huyện; Buổi 

chiều, họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, họp Thường trực UBND huyện; Buổi 

chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

* Thứ Ba, ngày 23/6/2020:  

- Đồng chí Lê Thị Nhỏ: giải quyết công việc cơ quan đến hết ngày 30/6/2020. 

- Đồng chí Huỳnh Tấn Phi: Buổi sáng, giải quyết công việc cơ quan; Buổi 

chiều, hội nghị trực tuyến về Chỉ số PAPI. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, hội nghị tổng kết phòng, chống thiên 

tai năm 2019; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

* Thứ Tư, ngày 24/6/2020:  

- Đồng chí Huỳnh Tấn Phi: Buổi sáng, giải quyết công việc cơ quan; Buổi 

chiều, hội nghị sơ kết kinh tế tập thể. 

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

chiều, họp xét hồ sơ Người có công. 

* Thứ Năm, ngày 25/6/2020:  

- Đồng chí Huỳnh Tấn Phi, Phạm Văn Hậu: dự kiến thông qua các báo cáo 

trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. 

* Thứ Sáu, ngày 26/6/2020:  

- Đồng chí Huỳnh Tấn Phi: giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, dự khai mạc giải bóng đá cấp huyện; 

Buổi chiều, làm việc với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. 

* Thứ Bảy, Chủ Nhật (ngày 27-28/6/2020): Nghỉ. 

* Thứ Hai, ngày 29/6/2020:  

- Đồng chí Huỳnh Tấn Phi, Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, họp Thường trực 

UBND huyện; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

* Thứ Ba, ngày 30/6/2020:  

- Đồng chí Huỳnh Tấn Phi: Buổi sáng, hội nghị trực tuyến UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 6 năm 2020; Buổi chiều, giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Phạm Văn Hậu: Buổi sáng, tiếp làm việc với Đoàn Giám sát Quốc 

hội; 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; 

- Lưu: VT, qkhen.                 Sử Văn Thinh 
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