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THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu  

(Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020) 
          

Thứ Hai (ngày 02/11/2020):  

- 8 giờ, Chủ tịch tiếp xúc cử tri Phường 1; 13 giờ 30, dự họp với Sở Xây 

dựng tỉnh Sóc Trăng. Mời Đ/c Tâm (QLĐT), Đ/c Thịnh (TCKH) cùng dự, điểm 

tại Sở Xây dựng. 

- 8 giờ, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự họp Hội đồng thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, 

dự án đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, 

điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh). 

- 8 giờ, PCT Trần Trí Vân họp Hội đồng Xét duyệt hồ sơ chính sách đối 

tượng người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, điểm tại 

Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- 13 giờ 30, các Phó Chủ tịch dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND 

thị xã, điểm tại Phòng họp số 3. 

Thứ Ba (ngày 03/11/2020):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh để kiểm điểm tình hình 

kinh tế - xã hội tháng 10 và bàn phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2020, 

tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch họp thông qua quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô 

thị mới Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500, điểm tại Phòng 

họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm họp Hội đồng kỷ luật viên chức, 

điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Giao Phòng Nội 

vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần có liên quan cùng dự; 13 giờ 30, dự 

trao đổi, thống nhất xử lý đề nghị của Công ty TNHH Phong điện Lạc Hòa về 

việc xin phép sử dụng diện tích mặt nước tại bờ phải sông Mỹ Thanh, thuộc xã 

Hòa Đông để xây dựng cảng tạm phục vụ vận chuyển máy móc, thiết bị cho Nhà 

máy điện gió Lạc Hòa, điểm tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch tham gia đoàn kiểm tra các công trình 

XDCB trên địa bàn thị xã (theo lịch làm việc của Thị ủy). 
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- 13 giờ 30, PCT Trần Trí Vân họp Hội đồng và Tổ Thư ký xét công nhận 

xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2020, điểm tại Phòng họp số 3, Văn 

phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

Thứ Tư (ngày 04/11/2020):  

- 8 giờ, Chủ tịch tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hải. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm làm việc với các hộ dân 

Hợp tác xã Tôm-Muối-Artemia Vĩnh Tân để xem xét đề nghị giao đất cho Công 

ty Cổ phần Thực phẩm Khang An thực hiện Dự án nuôi tôm công nghệ cao, 

điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm họp Hội đồng Khoa học và Công 

nghệ chuyên ngành cơ sở cơ sở đánh giá, nghiệm thu Dự án “Pha chế dung dịch 

sát khuẩn tay nhanh cho các đơn vị”, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã. Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời thành 

phần có liên quan cùng dự. 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân đi kiểm tra công tác phúc tra việc điều tra  

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn thị xã (Giấy mời riêng). 

Thứ Năm (ngày 05/11/2020): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp Thường trực Thị ủy. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm làm việc với Hợp tác xã 

Thương mại-Dịch vụ nông nghiệp Bến Thành, đại diện chủ đầu tư Dự án Nhà 

máy điện gió số 3 về tình hình chồng lấn đất thực hiện các dự án, điểm tại Phòng 

họp số 2, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng).           

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm họp Hội đồng Sáng kiến thị xã 

Vĩnh Châu, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Giao 

Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần có liên quan cùng dự.    

- 13 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch tiếp và làm việc Thanh tra tỉnh về kiểm 

tra việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm 2020, điểm tại Phòng họp số 3, Văn 

phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- 8 giờ, PCT Trần Trí Vân làm việc với Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và 

Đào tạo nghe báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị, công tác xây dựng trường 

đạt chuẩn và kết quả vận động học sinh ra lớp năm 2020-2021, điểm tại Phòng 

họp số 2, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

Thứ Sáu (ngày 06/11/2020):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự họp Ban Thường vụ 

Thị ủy. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, điểm tại Phòng 

họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 
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- 13 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm họp Ban Chỉ đạo xử lý nợ đọng, 

điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng);                  

- PCT Sơn Ngọc Thạch, PCT Trần Trí Vân làm việc bình thường. 

Thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 07-08/11/2020): 

- Trực UBND thị xã: Đ/c Trần Hoàng Thắng, Chủ tịch UBND. 

- Trực Văn phòng: Đ/c Vưu Thanh Bạch, Phó Chánh Văn phòng, trực tài 

xế Đ/c Trịnh Văn Minh, trực bảo vệ Đ/c Nguyễn Minh Thể. 

Ghi chú: Lịch làm việc này thay giấy mời và những cuộc họp do Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì mà không có giấy mời riêng./. 

 
Nơi nhận:                       
- TT.TU, TT.HĐND thị xã; 

- CT và các PCT; 

- Các cơ quan Đảng, CQ, 

  Mặt trận và các đoàn thể; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT.                    

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

   

 

 

 

 

 

Vưu Thanh Bạch 
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