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THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HĐND thị xã Vĩnh Châu 

(Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020) 

 

Thứ Hai (ngày 16/11/2020): 

- Chủ tịch học Lớp Chuyên ngành công tác tôn giáo tại TP Sóc Trăng.  

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch, PTB Kinh tế-Xã hội, PTB Pháp chế giám sát kết 

quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 của HĐND thị 

xã khóa XI, tại UBND Phường 2. 

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường 

Khánh Hòa (bất thường). 

- PTB Dân tộc làm việc bình thường. 

Thứ Ba (ngày 17/11/2020): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PTB Dân tộc giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 của HĐND thị xã khóa XI, tại UBND 

Phường 1; 13 giờ 30, giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi 

đến kỳ họp thứ 11 của HĐND thị xã khóa XI, tại UBND xã Vĩnh Hiệp. 

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch, PTB Kinh tế-Xã hội, PTB Pháp chế giám sát kết 

quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 của HĐND thị 

xã khóa XI, tại UBND xã Lạc Hòa. 

Thứ Tư (ngày 18/11/2020): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế-

ngân sách HĐND tỉnh Sóc Trăng về tình hình triển khai thực hiện các nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực đất đai được ban hành từ đầu 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến tháng 12/2019, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch, PTB Dân tộc giám sát kết quả giải quyết ý kiến, 

kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 của HĐND thị xã khóa XI, tại UBND 

phường Vĩnh Phước. 

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch, PTB Kinh tế-Xã hội, PTB Pháp chế giám sát kết 

quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 của HĐND thị 

xã khóa XI, tại UBND xã Vĩnh Hải. 



Thứ Năm (ngày 19/11/2020): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PTB Dân tộc giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 của HĐND thị xã khóa XI, tại UBND xã 

Vĩnh Tân. 

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch, PTB Kinh tế-Xã hội, PTB Pháp chế giám sát kết 

quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 của HĐND thị 

xã khóa XI, tại UBND phường Khánh Hòa. 

Thứ Sáu (ngày 20/11/2020): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PTB Dân tộc giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 của HĐND thị xã khóa XI, tại UBND xã 

Lai Hòa. 

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch, PTB Kinh tế-Xã hội, PTB Pháp chế giám sát kết 

quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 của HĐND thị 

xã khóa XI, tại UBND xã Hòa Đông./. 

 
Nơi nhận:                       
- TT.HĐND tỉnh; 

- TT.TU, UBND, UB.MTTQVN thị xã; 

- Đài Truyền thanh; 

- TT.HĐND, UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT.                 
 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lâm Văn Tám 
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