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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021)           

 

Thứ Hai (ngày 31/5/2021):  

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự họp Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới 

giai đoạn 2021-2025, điểm tại Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc 

Trăng. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA đầu tư xây dựng cùng dự. 

- PCT Triệu Thị Ngọc Diễm, PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

- 13 giờ 30, PCT Trần Trí Vân đi khảo sát tình hình hoạt động của Tổ 

Phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn xã Hòa Đông (Giấy 

mời riêng). 

Thứ Ba (ngày 01/6/2021):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp về Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thị 

xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND 

và UBND thị xã. 

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

phương án, giải pháp thực hiện công tác GPMB dự án Lạc Hoà 2, điểm tại 

Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng); 13 giờ 

30, làm việc với Đ/c Thọ (Trưởng phòng Kinh tế), Đ/c Thành (Phòng Kinh tế), 

Đ/c Khánh (Phòng QLĐT) về công tác xây dựng nông thông mới, điểm tại 

Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã.  

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường.  

- 8 giờ, PCT Trần Trí Vân dự họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông năm 2021 tỉnh Sóc Trăng, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng 

UBND tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh).  

Thứ Tư (ngày 02/6/2021):  

- 8 giờ, Chủ tịch dự họp Đảng ủy Công an thường kỳ tháng 5/2021. 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm làm việc với lãnh đạo các ngành: 

Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, UBND phường Vĩnh Phước 

về việc xin phép xây nhà vườn tạm của Tịnh xá Ngọc Châu Như, điểm tại Phòng 

họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội 

dung theo tinh thần Công văn 839/VP-NC, ngày 27/5/2021 của Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã); 9 giờ 15, làm việc với UBND phường Vĩnh Phước 

liên quan những vướng mắc dự án Điện gió số 2 tại vị trí trụ số 4, vị trí trụ số 

12, điểm tại Phòng họp số 3 (Giấy mời riêng). 
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- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường.  

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân dự triển khai Kế hoạch Tháng hành động vì 

trẻ em năm 2021, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

(Giấy mời riêng).  

Thứ Năm (ngày 03/6/2021): 

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

chưa đồng tình giá bồi thường, hỗ trợ dự án Điện gió 19, 20 giai đoạn 1, điểm tại 

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

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

- 8 giờ, PCT Trần Trí Vân đi khảo sát tình hình hoạt động của Tổ Phòng, 

chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn xã Vĩnh Hải (Giấy mời riêng); 

13 giờ 30, đi khảo sát tình hình hoạt động của Tổ Phòng, chống dịch COVID-19 

tại cộng đồng trên địa bàn xã Lai Hòa (Giấy mời riêng). 

Thứ Sáu (ngày 04/6/2021): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để kiểm điểm 

tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và bàn phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 

2021, điểm tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của UBND 

tỉnh). 

- PCT Triệu Thị Ngọc Diễm đi kiểm tra tình hình sản xuất trên địa bàn thị 

xã Vĩnh Châu. 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân làm việc với các Trường tư thục nghe báo 

cáo tình hình tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người 

lao động, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy 

mời riêng). 

Thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 05-06/6/2021): 

- Trực UBND thị xã: Đ/c Trần Hoàng Thắng, Chủ tịch UBND. 

- Trực Văn phòng: Đ/c Trần Thanh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng, Chuyên 

viên Lâm Văn Tài, chuyên viên Lâm Thị Ngọc Hân, trực tài xế Đ/c Trịnh Văn 

Minh, trực bảo vệ Đ/c Nguyễn Minh Thể./. 

 

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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