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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020) 
          

Thứ Hai (ngày 16/11/2020):  

- 8 giờ, Chủ tịch dự họp lấy ý kiến về việc điều chỉnh Quyết định chủ 

trương đầu tư đối với Dự án đầu tư Nhà máy điện gió Lạc Hòa và Dự án đầu tư 

Nhà máy điện gió Hòa Đông, điểm tại Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư (theo 

Giấy mời của Sở Kế hoạch và Đầu tư). 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự Đại hội Liên Minh Hợp tác xã 

tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Hội trường Trung tâm 

Hội nghị-Tiệc cưới Toàn Thịnh (theo thư mời của Liên Minh Hợp tác xã). 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

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

tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tại phường Khánh Hòa. 13 giờ 30, 

làm việc với Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Vĩnh Hải về công tác phòng, 

chống bệnh sốt xuất huyết, điểm tại UBND xã Vĩnh Hải; Mời lãnh đạo Trung 

tâm Y tế và một số Khoa, Phòng liên quan cùng dự (giao UBND xã Vĩnh Hải 

mời Đảng ủy, các thành viên BCĐ xã, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải dự, đồng thời 

chuẩn bị nội dung và bố trí địa điểm làm việc). 

Thứ Ba (ngày 17/11/2020):  

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự họp báo cáo, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc đối với Dự án Đường 30/4 nối dài, thị xã Vĩnh Châu, điểm tại Phòng 

họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh). Mời đại diện 

lãnh đạo Tài chính-Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị cùng dự. 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm tiếp tục dự Đại hội Liên Minh Hợp 

tác xã tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Hội trường 

Trung tâm Hội nghị-Tiệc cưới Toàn Thịnh. 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân dự Hội nghị sơ kết tình hình đầu tư hệ thống 

lọc nước uống cho các trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, điểm tại Phòng 

họp số 9, Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh). 

13 giờ 30, dự Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, 

thanh niên năm 2020, điểm tại Hội trường số 5, Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng 

(theo Giấy mời của Sở Nội vụ). 
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Thứ Tư (ngày 18/11/2020):  

- Chủ tịch tham gia lớp tập huấn về nông thôn mới do Bộ Nội vụ tổ chức, 

tại Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (từ 18/11/2020-20/11/2020). 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự họp giải quyết vướng mắc vị trí 

turbine số 6, 7 trên khu đất do Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp 

Bến Thành Sài Gòn khai thác tại Dự án Nhà máy điện gió số 3, tỉnh Sóc Trăng, 

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

- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch 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 (Giấy mời riêng). 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân kiểm tra các trường học hiện đã xuống cấp 

(theo báo cáo số 667/BC-PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo). Mời lãnh 

đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đ/c Thịnh (TC-KH), Đ/c Tài (QLĐT) cùng đi. 

16 giờ, dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập nhà trường (10/11/1945-

10/11/2020) và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, điểm tại Trường Quân sự Quân 

khu 9.  

Thứ Năm (ngày 19/11/2020): 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm họp Hội đồng xét tuyển đặc cách 

viên chức ngành Giáo dục, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã (Giấy mời riêng). 13 giờ 30, làm việc với lãnh đạo Phòng Kinh tế 

về tình hình sản xuất trên địa bàn thị xã, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã. 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

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

tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tại Phường 2. 13 giờ 30, họp chuẩn 

bị các điều kiện thực hiện cấp căn cước công dân, điểm tại Phòng họp số 2, Văn 

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

Thứ Sáu (ngày 20/11/2020):  

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm họp giao ban về tiến độ giải phóng 

mặt bằng Dự án đê biển giai đoạn 2, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân đi khảo sát sửa chữa nhà ở cho gia đình 

chính sách tại xã Hòa Đông; Mời lãnh đạo Phòng Lao động TBXH, UBND xã 

Hòa Đông cùng đi. 13 giờ 30, dự họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam (20/11/1982-20/11/2020), Phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2020 

và Tổng kết 5 năm thực hiện phát động phong trào thi đua trong dạy và học giai 
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đoạn 2016-2020, điểm tại Hội trường lớn, Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh 

(theo thư mời của Sở Giáo dục và Đào tạo). 

Thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 21-22/11/2020): 

- Trực UBND thị xã: Đ/c Trần Trí Vân, Phó Chủ tịch UBND. 

- Trực Văn phòng: Đ/c Lâm Văn Tám, 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 

   

 

 

 

 

 

Lâm Văn Tám 
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