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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021) 
          

Thứ Hai (ngày 05/7/2021):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị 

xã. 

Thứ Ba (ngày 06/7/2021): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã. 

- 13 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự họp về báo cáo một số công 

việc khó khăn các dự án do Sở Công Thương chủ trì, điểm tại Phòng họp số 1, 

Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh). 

Thứ Tư (ngày 07/7/2021):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thị xã; 13 

giờ 30, họp Hội đồng Thi đua khen thưởng thị xã, điểm tại Phòng họp số 1, Văn 

phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự họp báo cáo tình hình công tác 

giải phóng mặt bằng các dự án Điện gió trên địa bàn thị xã (theo Lịch làm việc 

của Thị ủy); 13 giờ 30, đối thoại với 2 hộ dân chưa chưa đồng tình giá bồi 

thường, hỗ trợ đối với dự án 220kV đấu nối trên địa bàn Phường 2, điểm tại 

UBND Phường 2 (giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung 

tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND Phường 2 chuẩn bị nội dung, mời thành 

phần liên quan và 2 hộ dân cùng dự). 

- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch dự tập huấn công tác phòng cháy chữa 

cháy (theo Giấy mời của Công an thị xã). 

- PCT Trần Trí Vân làm việc bình thường. 

Thứ Năm (ngày 08/7/2021): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự làm việc với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể và ban Thường vụ Thị đoàn theo Quy chế làm việc của Thị ủy (theo Lịch 

làm việc của Thị ủy). 

- 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. 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân tiếp công dân, điểm tại Phòng họp số 1, Văn 

phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng).  
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Thứ Sáu (ngày 09/7/2021): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự sơ kết 6 tháng công tác nội chính, phòng chống 

tham nhũng và cải cách tư pháp; 13 giờ 30, dự họp Thường trực Thị ủy. 

- 7 giờ 30, 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; 13 giờ 30, đi 

kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã. 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân dự họp Ban Đại diện Hội đồng Ngân hàng 

CSXH thị xã, điểm tại Hội trường PGD Ngân hàng CSXH thị xã (Giấy mời 

riêng). 

Thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 10-11/7/2021): 

- 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, chuyên 

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

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

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 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

   

 

 

 

 

 

Vưu Thanh Bạch 
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