
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ VĨNH CHÂU 
 

 

Số:  02 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Vĩnh Châu, ngày  08 tháng  01  năm 2022 

 
 

 

THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022) 

          

Thứ Hai (ngày 10/01/2022):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PCT Trần Trí Vân dự họp với Thường trực Thị ủy về 

công tác hoàn thiện hồ sơ thị xã Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới, điểm tại Phòng họp Thị ủy. 

- 14 giờ, PCT Trần Trí Vân làm việc với lãnh đạo Phòng Lao động 

TBXH, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Công ty TNHH MTV 

Công trình đô thị trao đổi một số vấn đề sửa chữa, nâng cấp chỉnh trang Nghĩa 

trang liệt sĩ thị xã, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

- 8 giờ, PCT Sơn Ngọc Thạch dự họp xem xét, giải quyết các nội dung 

liên quan đến việc thu gom, xử lý rác trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, điểm tại 

Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời UBND tỉnh). 

Thứ Ba (ngày 11/01/2022): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự Lễ Khánh thành Trung tâm giám sát điều hành tỉnh 

Sóc Trăng, điểm tại Lầu 4, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (theo thư 

mời của UBND tỉnh). 

- 7 giờ 30 phút, PCT Sơn Ngọc Thạch tham gia khảo sát các dự án Điện 

gió tại xã Lạc Hòa (theo lịch làm việc của Bí thư Thị ủy). 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận và 

thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, điểm tại Phòng họp Ban Dân vận 

(theo Giấy mời của Ban Dân vận Thị ủy). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự triển khai Kế hoạch tặng quà 

nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 điểm tại Phòng họp số 1, Văn 

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

Thứ Tư (ngày 12/01/2022):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp mặt các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo 

chủ chốt của Đảng bộ thị xã qua các thời kỳ. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch, PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc với đơn vị tư vấn 

nghe báo cáo những khó khăn đối với Dự án Tuyến đường trục phát triển kinh tế 

Đông Tây, tỉnh Sóc Trăng, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã (Giấy mời riêng). 
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- 8 giờ, PCT Trần Trí Vân họp Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã, 

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

14 giờ, họp xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã, điểm tại Phòng 

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

dung và mời thành phần tham dự. 

Thứ Năm (ngày 13/01/2022):   

- 7 giờ 30, Chủ tịch họp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Vĩnh Châu, 

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

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân đi kiểm tra công tác tiêm vắc xin và phòng 

chống dịch tại các xã, phường; 14 giờ, dự trao quà cho học sinh nghèo hiếu học. 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

Thứ Sáu (ngày 14/01/2022): 

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự hội nghị trực tuyến Ban đại diện Hội đồng Quản 

trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để Tổng kết hoạt động Ngân hàng CSXH 

tỉnh Sóc Trăng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, điểm tại Phòng họp số 

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

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân đi kiểm tra công tác tiêm vắc xin và phòng 

chống dịch tại các xã, phường  

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

Thứ Bảy, Chủ Nhật (ngày 15-16/01/2022): 

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

- Trực Văn phòng: Đ/c Vưu Thanh Bạch, Phó Chánh Văn phòng, Chuyên 

viên Lâm Văn Tài và chuyên viên Duy Phương Loan (thứ Bảy), chuyên viên La 

Hoàng Tấn và nhân viên Trần Lê An Khang (Chủ Nhật), 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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lâm Văn Tám 
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