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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021)           

 

Thứ Hai (ngày 07/6/2021):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp trực tuyến phiên họp UBND 

thị xã thường kỳ tháng 5/2021, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã (Giấy mời riêng).  

- 13 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm họp nghe báo cáo đề xuất đặt cống 

đối với dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã (giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội 

dung và mời thành phần liên quan cùng tham dự). 

Thứ Ba (ngày 08/6/2021):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch đi kiểm tra tình hình sản xuất và công tác xây dựng cơ 

bản trên địa bàn thị xã. Mời lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế, Tài chính-Kế hoạch, 

Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA đầu tư xây dựng, Đài Truyền thanh cùng 

đi. 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm 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. 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân dự họp thường trực Ủy ban bầu cử, điểm tại 

Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND thị xã; 13 giờ 30, đi khảo sát các 

điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Mời Trưởng và Phó Trưởng phòng 

Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Trung tâm Y tế, Công an, Điện lực thị xã cùng đi;  

14 giờ 30, họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, điểm 

tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng).  

 Thứ Tư (ngày 09/6/2021):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp triển khai Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ nhất 

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 họp Hội đồng xét duyệt dự án, 

điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (giao Phòng Kinh 

tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan cùng tham dự). 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 
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- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra công tác 

chuẩn bị kỳ thi THPT năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, điểm tại Trường 

THPT Nguyễn Khuyến; 13 giờ 30, đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn thị xã. Mời Đ/c Quang (Phó Giám đốc Trung tâm Y tế), 

Đ/c Phước (Phó Trưởng Công an) cùng đi. 

Thứ Năm (ngày 10/6/2021): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PCT Trần Trí Vân dự Hội nghị tổng kết công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch tiếp công dân, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã. 

- PCT Triệu Thị Ngọc Diễm đối thoại với các hộ dân chưa đồng tình giá 

bồi thường, hỗ trợ đối với các dự án Nhà máy Điện gió. 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

Thứ Sáu (ngày 11/6/2021): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch làm việc với các ngành về tình hình thực hiện các 

công trình dự án XDCB, mời gọi đầu tư và công tác xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn thị xã, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

(Giấy mời riêng).  

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

xã. 

- 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 12-13/6/2021): 

- Trực UBND thị xã: Đ/c Trần Trí Vân, Phó Chủ tịch UBND. 

- Trực Văn phòng: Đ/c Lâm Văn Tám, Chánh Văn phòng, Chuyên viên 

Ngô Thị Thùy Trang, nhân viên Trần Lê An Khang, trực tài xế Đ/c Lê Hoài 

Khanh, 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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

   

 

 

 

 

 

Lâm Văn Tám 
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