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Vĩnh Châu, ngày 14 tháng 5 năm 2021 

 

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

(từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021) 

----- 
 

- Ngày 17/5/2021 (thứ hai): 

+ Bí thư: Sáng kiểm tra sức khỏe định kỳ; Chiều giải quyết công việc tại cơ 

quan. 

+ Phó Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan. 

- Ngày 18/5/2021 (thứ ba):  

+ Bí thư: Sáng kiểm tra công tác bầu cử tại xã Vĩnh Hiệp; Chiều họp sơ kết 

bước 1 về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-

2026 tại đơn vị Bầu cử số 3. 

+ Phó Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan. 

- Ngày 19/5/2021 (thứ tư):  

+ Bí thư: Sáng kiểm tra công tác bầu cử tại phường Khánh Hòa và xã Hòa 

Đông; Chiều kiểm tra công tác bầu cử tại Phường 1 và Phường 2. 

+ Phó Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan. 

- Ngày 20/5/2021 (thứ năm): 

+ Bí thư: Sáng kiểm tra công tác bầu cử tại xã Lai Hòa; Chiều kiểm tra công 

tác bầu cử tại phường Vĩnh Phước và xã Vĩnh Tân. 

+ Phó Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan. 

- Ngày 21/5/2021 (thứ sáu): 

+ Bí thư: Sáng dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh; Chiều dự bàn giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thường 

trực Thị ủy. 

+ Phó Bí thư: Sáng giải quyết công việc tại cơ quan; Chiều dự bàn giao 

nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thị ủy. 

- Ngày 22/5/2021 (thứ bảy): 

+ Bí thư: Sáng kiểm tra công tác bầu cử tại xã Lạc Hòa; Chiều kiểm tra công 

tác bầu cử tại xã Vĩnh Hải. 

+ Trực cơ quan (Trực Thường trực: Phó Bí thư Thị ủy; Trực Văn phòng: Đ/c 

Duy Thùy Linh, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy; Trực lái xe: Đ/c Kim Huỳnh Thai). 
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- Ngày 23/5/2021 (chủ nhật): Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

+ Trực Thường trực: Bí thư Thị ủy. 

+ Trực Văn phòng: Đ/c Chánh Văn phòng Thị ủy. 

+ Trực lái xe: Đ/c Kim Huỳnh Thai. 

*Lưu ý: Khi Bí thư Thị ủy kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị nào thì mời 

đồng chí UVBTV Thị ủy chỉ đạo công tác bầu cử (đơn vị được kiểm tra) và đại 
diện Thường trực HĐND thị xã, lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy, UBMTTQVN thị xã 
cùng dự. 
 

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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