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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022) 

          

Thứ Hai (ngày 24/01/2022):  

- Chủ tịch thăm và chúc tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân đi thăm, chúc tết các chùa phật giáo Bắc 

tông trên địa bàn thị xã năm 2022 (theo Thông báo số 382-TB/TU ngày 

14/01/2022 của Thị ủy); 14 giờ, làm việc với thủ trưởng các cơ quan: BCH 

Quân sự, Trung tâm Y tế, Tài chính-Kế hoạch nghe báo cáo, đề xuất của BCH 

Quân sự liên quan kinh phí cách ly điều trị người nhiễm Covid-19, điểm tại 

Phòng họp số 2, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch đi công tác tại các xã, phường. 

Thứ Ba (ngày 25/01/2022): 

- Chủ tịch thăm và chúc tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân làm việc với Ban Kiểm tra sát hạch, Ban 

Giám sát kỳ tuyển viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thị xã năm 

2022, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời 

riêng). 

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch dự họp báo cáo tình hình giải phóng mặt 

bằng các dự án điện gió, các dự án đầu tư công: đường 30/4, đường Thanh Niên, 

Trục lộ Đông Tây trên địa bàn thị xã (theo Lịch làm việc của Thị ủy). Mời Thủ 

trưởng cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Quản lý đô thị, 

Kinh tế, Ban QLDA đầu tư xây dựng cùng dự. 

- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch dự Hội nghị triển khai công tác năm 

2022 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã. 

Thứ Tư (ngày 26/01/2022):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp Đảng ủy Quân sự thị xã; 13 giờ 30, dự Hội 

nghị Tổng kết hoạt động ngân hàng CSXH năm 2021 và triển khai phương 

hướng nhiệm vụ năm 2022, điểm tại Hội trường Phòng giao dịch Ngân hàng 

CSXH thị xã Vĩnh Châu (Giấy mời riêng). 

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

Covid-19 và vận động quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, phường. 

- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch đi công tác tại các xã, phường. 
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Thứ Năm (ngày 27/01/2022):   

- 6 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch viếng nghĩa trang liệt sĩ thị xã Vĩnh 

Châu nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.  

- 8 giờ, Chủ tịch dự Chương trình “Xuân Biên giới” năm 2022, điểm tại 

Đồn Biên phòng Vĩnh Châu (theo Giấy mời của Tỉnh đoàn Sóc Trăng); 13 giờ 

30, dự họp Ban Thường vụ Thị ủy thường lệ tháng 01/2022. 

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

Covid-19 và vận động quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, phường. 

Thứ Sáu (ngày 28/01/2022): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PCT Sơn Ngọc Thạch dự Hội nghị Tổng kết công tác 

bảo đảm, trật tự ATGT năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, điểm tại 

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

- 13 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết chi bộ và 

công tác văn phòng năm 2021, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã. 

- PCT Trần Trí Vân buổi sáng làm việc bình thường. 

* Từ ngày 29/01/2022-06/02/2022 (Từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân 

Sửu đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần) nghỉ tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 (các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị 

xã thực hiện nhiệm vụ trực theo Lịch trực tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022). 

 

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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