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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)           

 

Thứ Hai (ngày 05/4/2021):  

- 13 giờ 30, Chủ tịch, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự họp về báo cáo, đề 

xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng 

triển khai các công trình, dự án trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, điểm tại Phòng 

họp số 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh). Mời 

lãnh đạo Tài chính-Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý 

đô thị, Ban QLDA đầu tư xây dựng cùng dự. 

- 8 giờ, PCT Sơn Ngọc Thạch dự họp xử lý đề nghị của Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng xin thuê 

hoặc mua trụ sở Kho bạc Nhà nước (cũ) Vĩnh Châu, điểm tại Phòng họp tầng 

trệt Sở Tài chính (theo Giấy mời của Sở Tài chính). Mời lãnh đạo Phòng Tài 

chính-Kế hoạch cùng dự; 13 giờ 30, làm việc với Đài Truyền thanh thị xã. 

- 8 giờ 30, PCT Trần Trí Vân dự làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước, 

điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (theo thư mời của 

UBND tỉnh). Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch cùng dự; 13 giờ 30, dự 

họp Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX 

năm 2021-2022, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

(theo thư mời của UBND tỉnh). 

Thứ Ba (ngày 06/4/2021):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm, PCT Trần Trí Vân dự 

Hội nghị tập huấn trực tuyến bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho ứng cử viên đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021-2026, điểm tại 

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

- PCT Sơn Ngọc Thạch nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính. 

Thứ Tư (ngày 07/4/2021):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm, PCT Trần Trí Vân dự 

Hội nghị tập huấn trực tuyến bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho ứng cử viên đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021-2026, điểm tại 

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

- 13 giờ 30, Chủ tịch, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm làm việc với Công ty 

Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng về giải quyết vướng mắc trong thực hiện vốn 
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công ích, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Mời 

lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng tài 

chính-Kế hoạch, Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Vĩnh Châu cùng dự.  

- PCT Sơn Ngọc Thạch nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính. 

Thứ Năm (ngày 08/4/2021): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp Ban Chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống 

tham nhũng và cải cách tư pháp thị xã định kỳ quý I/2021 (theo Giấy mời của 

Văn phòng Thị ủy). 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm làm việc với các đơn vị rà soát các 

danh mục đề xuất đầu tư để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao, thị xã hoàn thành nông thôn mới, điểm tại Phòng họp số 3, Văn 

phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng); 13 giờ 30, họp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong cấp giấy CNQSDĐ, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- PCT Sơn Ngọc Thạch dự Phiên tòa hành chính tại thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- 8 giờ, PCT Trần Trí Vân dự họp thẩm định kết quả rà soát, xác định các 

dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo Quyết định số 

39/2020/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, điểm tại 

Hội trường Ban Dân tộc tỉnh (theo Giấy mời của Ban Dân tộc); 13 giờ 30, dự 

giao ban Ủy ban bầu cử, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND 

thị xã. 

Thứ Sáu (ngày 09/4/2021): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch đi kiểm tra tình hình sản xuất và công tác đầu tư 

XDCB. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Ban QLDA 

đầu tư xây dựng, Đài Truyền thanh cùng đi. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch, PCT Sơn Ngọc Thạch dự họp mặt mừng tết cổ 

truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021, điểm tại Hội trường 2 Thị ủy Vĩnh Châu.  

- 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 1, Văn phòng HĐND 

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

pháp, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, UBND Phường 1 cùng dự; 9 giờ, họp Hội 

đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” 

(OCOP) thị xã Vĩnh Châu, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã; 13 giờ 30, họp Ban tổ chức Lễ công bố xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh 

Châu đạt chuẩn xã nông thôn mới, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND 

và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân họp nghe báo cáo tình hình thực hiện chỉ 

tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp năm 2021, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã 
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(Giấy mời riêng); 13 giờ 30, đi kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Đại hội 

điểm thể dục thể thao cấp cơ sở năm 2021, tại xã Lạc Hòa. Mời lãnh đạo Phòng 

Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao cùng đi. 

Thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 10-11/4/2021): 

- 7 giờ (ngày 10/4/2021): PCT Trần Trí Vân dự khai mạc Đại hội điểm 

thể dục thể thao cấp cơ sở năm 2021, tại xã Lạc Hòa. 

- 16 giờ (ngày 11/4/2021): PCT Trần Trí Vân dự bế mạc Đại hội điểm thể 

dục thể thao cấp cơ sở năm 2021, tại xã Lạc Hòa. 

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

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