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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)           

 

 

Thứ Hai (ngày 14/6/2021):  

- Chủ tịch làm việc bình thường; 

- 07 giờ  30 PCT Triệu Thị Ngọc Diễm đối thoại với các hộ dân chưa 

đồng tình với phương án bồi thường của các dự án điện gió trên địa bàn thị xã; 

13 giờ 30 họp nghe báo cáo, khó khăn vướng mắc trong công tác cấp Giấy 

CNQSDĐ trên địa bàn Phường 1, điểm tại Phòng họp số 3, mời lãnh đạo Phòng 

Tài Nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã, Phòng 

Tư pháp, lãnh đạo và Công chức phụ trách địa chính UBND Phường 1 cùng dự; 

- 13 giờ 30 PCT Trần Trí Vân đi kiểm tra công tác phòng chống bệnh sốt 

xuất huyết, tay chân miệng tại phường Vĩnh Phước, mời lãnh đạo Trung tâm Y 

tế cùng đi; 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

Thứ Ba (ngày 15/6/2021):  

- 13 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Thường vụ, Ban Chấp 

hành Đảng bộ thị xã (bất thường) theo Giấy mời của Thị ủy, điểm tại Hội trường 

Thị ủy; 

- 07 giờ 30 PCT Triệu Thị Ngọc Diễm đi kiểm tra tình hình sản xuất trên 

địa bàn thị xã; 

- 13 giờ 30 Phó Chủ tịch Sơn Ngọc Thạch dự họp điều chỉnh, bổ sung 

Phương án và Kế hoạch sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh năm 2021, 

điểm tại Phòng họp Sở Tài chính, theo Giấy mời của Sở Tài chính, mời phòng 

Tài chính – Kế hoạch cùng đi. 

Thứ Tư (ngày 16/6/2021):  

- 07 giờ 30 Chủ tịch đi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới, xây 

dựng cơ bản tại các xã phường, mời lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch,     

Ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản thị xã cùng đi; 

- 07 giờ 30 PCT Triệu Thị Ngọc Diễm họp báo cáo phương án xử lý đối 

với khu đất Nông trường tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, điểm tại Phòng họp 

số 1, Văn phòng UBND tỉnh theo Thư mời UBND tỉnh;  
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- 07 giờ  30 PCT Trần Trí Vân đi thăm, tặng quà cho trẻ em nhân tháng 

hành động vì trẻ em năm 2021 tại các xã, phường; 14 giờ dự khai giảng lớp đào 

tạo nghề tại Phường 2; 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường; 

Thứ Năm (ngày 17/6/2021): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch làm việc với lãnh đạo các cơ quan: Tài chính – Kế 

hoạch, Ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị, Tài nguyên 

và Môi trường nghe báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ bản 

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

- 07 giờ 30 PCT Triệu Thị Ngọc Diễm đối thoại với các hộ dân chưa đồng 

tình với phương án bồi thường của các dự án điện gió trên địa bàn thị xã; 13 giờ 

30 tham gia cùng đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Sóc Trăng làm việc tại xã Vĩnh Hiệp; 

- 07 giờ 30 PCT Trần Trí Vân  dự Hội nghị trực tuyến với UBND các xã, 

phường triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân 

miệng, COVID-19 (giấy mời riêng); 

- 13 giờ 30 PCT Sơn Ngọc Thạch  họp tổ công tác kiểm tra, khảo sát 

chỉnh trang, cải tạo cảnh quan môi trường xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

thị xã Vĩnh Châu, điểm tại Phòng họp số 1 (giấy mời riêng) 

Thứ Sáu (ngày 18/6/2021): 

- Chủ tịch làm việc bình thường; 

-  07 giờ 30 PCT Triệu Thị Ngọc Diễm đối thoại với các hộ dân chưa 

đồng tình với phương án bồi thường của các dự án điện gió trên địa bàn thị xã; 

13 giờ 30 làm việc với Đoàn công tác Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

xung quanh vấn đề các cụm công nghiệp tích hợp trong quy hoạch tỉnh, điểm tại 

Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã, mời lãnh đạo phòng Tài 

chính – Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị cùng dự; 

- 07 giờ 30, PCT Trần Trí Vân dự Lễ ra quân “Chiến dịch thanh niên tình 

nguyện hè” năm 2021; 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường; 

Thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 19-20/6/2021): 

- 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, Nhân 

viên Trần Quốc Minh, Chuyên viên Võ Hoàng Gia, trực tài xế Đ/c Trịnh Văn 

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

CHÁNH VĂN PHÒNG 

   

 

 

 

 

 

Vưu Thanh Bạch 
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