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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021)           

 

Thứ Hai (ngày 29/3/2021):  

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

Thị ủy thường lệ tháng 3/2021. 

- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch dự họp nghe báo cáo khu, cụm công 

nghiệp và đề xuất chính sách kêu gọi đầu tư, điểm tại Phòng họp số 1, Văn 

phòng UBND tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh). Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, 

Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. 

- 13 giờ 30, PCT Trần Trí Vân họp Ban Tổ chức Lễ dâng hương liệt sỹ, 

nhà sư yêu nước A char Sơn Thal lần thứ 48 năm 2021, điểm tại Phòng họp số 

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

Thứ Ba (ngày 30/3/2021):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp Ban Cấp hành Đảng bộ Công an thị xã; 14 

giờ, dự Hội nghị giao ban giữa 03 lực lượng Công an, Quân sự, các Đồn Biên 

phòng thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, điểm tại Hội 

trường Công an thị xã. 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm họp xử lý vướng mắc trường hợp 

cấp giấy CNQSDĐ tại Phường 1, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng HĐND 

và UBND thị xã. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh 

Văn phòng ĐKĐĐ, UBND Phường 1 cùng dự; 13 giờ 30, tiếp Đoàn làm việc 

của Công ty Xây dựng Bạch Đằng về nghiên cứu Dự án Nhà máy điện gió số 

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

riêng). 

- 8 giờ, PCT Sơn Ngọc Thạch tiếp Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 

24/QĐ-TTr về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND thị xã 

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

mời riêng); 13 giờ 30, làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng về xem xét 

giải quyết vụ án hành chính, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân đi khảo sát Bia Giầy Lăng, xã Hòa Đông. 

Mời lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động TBXH, Đ/c Thịnh 

(Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch), Đ/c Tài (Phó Trưởng phòng Quản lý 
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đô thị) cùng đi; 13 giờ 30, dự họp giao ban Ủy ban bầu cử thị xã, điểm tại Phòng 

họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

Thứ Tư (ngày 31/3/2021):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm họp nghe các ngành báo 

cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB triển khai các công trình, dự án 

đầu tư công và mời gọi đầu tư, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- 13 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự xem xét giá khởi điểm bán đấu 

giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với khu đất thuộc thửa đất 

số 59, tờ bản đồ số 77, diện tích 176,3m2, tọa lạc tại đường Nguyễn Huệ, Khóm 

1, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, điểm tại Phòng họp tầng trệt Sở 

Tài chính (theo Giấy mời của Sở Tài chính).                 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

- 13 giờ 30, PCT Trần Trí Vân dự họp sơ kết công tác CCHC quý I/2021 

và triển khai kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) thị xã 

Vĩnh Châu năm 2021, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND 

thị xã (Giấy mời riêng). 

Thứ Năm (ngày 01/4/2021): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị 

xã. 

- 13 giờ 30, PCT Trần Trí Vân dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2020 và Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập 

và phát triển" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, điểm tại Trung tâm 

Văn hóa và Hội nghị tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh). 

Thứ Sáu (ngày 02/4/2021): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm đối thoại với các hộ dân 

bị ảnh hưởng bởi Dự án Nhà máy điện gió số 2, điểm tại Phòng họp số 1, Văn 

phòng HĐND và UBND thị xã (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường mời các 

thành phần và các hộ dân có liên quan tham dự). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch làm việc với 1 số Sở, ngành tại tỉnh Sóc Trăng về 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư công, mời gọi đầu tư. 

- 13 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự báo cáo bài tại Trường THPT 

thành phố Sóc Trăng. 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo và 

Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thị 

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

Mời Đ/c Nhã (Nội vụ), Đ/c Tuấn (VP.HĐND và UBND thị xã) cùng dự. 
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Thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 03-04/4/2021): 

- 17 giờ (ngày 03/4/2021): PCT Trần Trí Vân dự Lễ dâng hương liệt sỹ, 

nhà sư yêu nước A char Sơn Thal lần thứ 48 năm 2021, tại xã Lai Hòa. 

- 6 giờ 30 (ngày 04/4/2021): Chủ tịch, các Phó Chủ tịch viếng Nghĩa 

trang liệt sĩ thị xã. 

- Trực UBND thị xã: Đ/c Sơn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND. 

- Trực Văn phòng: Đ/c Lâm Văn Tám, Chánh Văn phòng, trực tài xế Đ/c 

Lê Hoài Khanh, 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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