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THÔNG BÁO 
lịch làm việc của Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Thị ủy 

(từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021) 

----- 
 

 

- Ngày 19/4/2021 (thứ hai): 

+ Bí thư: Sáng dự họp Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ 

nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Chiều dự thao giảng, trao 

đổi nghiệp vụ giảng dạy lý luận chính trị năm 2021. 

+ Phó Bí thư đi học. 

- Ngày 20/4/2021 (thứ ba):  

+ Bí thư: Sáng dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề năm 

2021; Chiều làm việc với Công an thị xã, các ngành, đoàn thể liên quan đến công 

tác triển khai, thực hiện cấp Căn cước công dân trên địa bàn thị xã. 

+ Phó Bí thư đi học. 

- Ngày 21/4/2021 (thứ tư): Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. 

+ Trực Thường trực: Phó Bí thư Thị ủy. 

+ Trực Văn phòng: Đ/c Bùi Như Ý, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy. 

+ Trực lái xe: Đ/c Kim Huỳnh Thai. 

- Ngày 22/4/2021 (thứ năm): 

+ Bí thư: Sáng họp Ban Thường vụ Thị ủy bất thường; Chiều họp Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

+ Phó Bí thư: Sáng họp Ban Thường vụ Thị ủy bất thường; Chiều giải quyết 

công việc tại cơ quan. 

- Ngày 23/4/2021 (thứ sáu): 

+ Bí thư: Sáng làm việc với Đoàn Giám sát của BTV Tỉnh ủy về giám sát 

việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban 

kiểm tra cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; công tác quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị 

quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Chiều họp mặt doanh nghiệp 

thị xã Vĩnh Châu. 
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+ Phó Bí thư: Sáng làm việc với Đoàn Giám sát của BTV Tỉnh ủy về giám 

sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy 

ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; công tác quán triệt và tổ chức thực hiện 

Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Chiều giải quyết công 

việc tại cơ quan. 

- Ngày 24 – 25/4/2021 (thứ bảy, chủ nhật): 

+ Trực Thường trực: Phó Bí thư Thị ủy. 

+ Trực Văn phòng: Đ/c Bùi Như Ý, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy. 

+ Trực lái xe: Đ/c Kim Huỳnh Thai. 
 

Nơi nhận:                                                               
- Đ/c Hồ Thị Cẩm Đào,                                                 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Thường trực HĐND - UBND thị xã, 

- Các Ban xây dựng Đảng, 

- Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể thị xã, 

- Chi bộ, Đảng bộ cơ sở,                                                                  
- Tổ Hành chính - Quản trị,                                                                                 
- Lưu Văn phòng Thị ủy. 

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Huỳnh Hoàng Nhựt 
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