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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019) 
          

Thứ Hai (ngày 28/10/2019):  

- Chủ tịch buổi sáng làm việc bình thường; 13 giờ 30, họp bàn giải pháp 

thu ngân sách nhà nước năm 2019, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng HĐND 

và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự 

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, 

nhiệm kỳ 2019-2024, điểm tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh (theo thư 

mời của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng). 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

Thứ Ba (ngày 29/10/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch phối hợp với Sở Công Thương đi khảo sát thực tế vị 

trí dự kiến xây dựng trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu và hướng tuyến đường dây 

220kV đấu nối; 14 giờ, dự họp thống nhất thỏa thuận vị trí trạm biến áp 220kV 

Vĩnh Châu và hướng tuyến đường dây 220kV đấu nối, điểm tại Phòng họp Sở 

Công Thương (theo giấy mời của Sở Công Thương). 

- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên làm việc với lãnh đạo và chuyên  

viên Văn phòng HĐND và UBND (thành viên Tổ soạn thảo văn kiện Đại hội 

Đảng bộ thị xã lần thứ XII), điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã; 13 giờ 30, họp Hội đồng và Tổ Thư ký xét công nhận xã đạt Bộ 

tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2019, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- 13 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm làm việc với lãnh đạo Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch về công tác giải phóng mặt 

bằng các dự án trên địa bàn, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã. 

- 13 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch dự Hội nghị giao ban giữa 03 lực 

lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, điểm tại Hội trường Công an thị xã Vĩnh 

Châu (theo Thư mời của Công an thị xã). 

Thứ Tư (ngày 30/10/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, PCT Triệu Thị Ngọc 

Diễm dự họp Ban Thường vụ Thị ủy thường lệ tháng 10/2019, điểm tại Phòng 

họp Thị ủy. 
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- 14 giờ, Chủ tịch dự trao đổi, xử lý đề nghị của Công ty TNHH Vĩnh 

Thuận và Công ty TNHH Solar Green, điểm tại Phòng họp Sở Công Thương 

(theo Giấy mời của Sở Công Thương). 

- 13 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên làm việc với lãnh đạo Văn phòng 

HĐND và UBND (phụ trách Hành chính-Quản trị) về phân công nhiệm vụ của 

nhân viên phục vụ, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị 

xã. 

- 13 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm họp Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên địa bàn thị xã nghe báo cáo tình hình phòng, chống bệnh 

dịch tả heo Châu Phi, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND thị 

xã (giấy mời riêng). 

- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch dự Diễn tập khu vực phòng thủ huyện 

Thạnh Trị năm 2019. 

Thứ Năm (ngày 31/10/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã, điểm tại Phòng 

họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên làm việc với Phòng Nội vụ (lãnh 

đạo, Đ/c Lâm, Đ/c Tín Liệt), Văn phòng HĐND và UBND (Đ/c Tám, Đ/c Hân) 

về hoàn thiện bảng điểm Chỉ số cải cách hành chính, điểm tại Phòng họp số 3, 

Văn phòng HĐND và UBND thị xã; 13 giờ 30, đi công tác cơ sở. 

- 13 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự Hội thảo thông qua kết quả 

thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Sóc Trăng”, điểm 

tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch tiếp tục dự Diễn tập khu vực phòng thủ 

huyện Thạnh Trị năm 2019; 13 giờ 30, dự họp trao đổi một số vấn đề liên quan 

đến Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng, điểm tại Phòng họp Sở Tư pháp. 

Thứ Sáu (ngày 01/11/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ để kiểm điểm 

tình hình-kinh tế xã hội tháng 10 và bàn phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 

2019, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh. 

- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên đi kiểm tra xã, phường về công tác 

chuẩn bị chiến dịch tiêm ngừa vắcxin cho trẻ em. 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm họp Ban Chỉ đạo các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về công tác chuẩn bị công nhận xã Vĩnh 

Tân đạt chuẩn xã nông thôn mới, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND 

và UBND thị xã (giấy mời riêng). 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

 



3 

 

 

Thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 02-03/11/2019): 

- 7 giờ 30 (ngày 02/11/2019): PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên dự kiểm tra kỹ 

năng tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của cán 

bộ, công chức làm việc tại các xã, phường năm 2019, điểm tại Trường THCS 

Châu Văn Đơ. 

- Trực UBND thị xã: Đ/c Sơn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND. 

- Trực Văn phòng HĐND và UBND thị xã: Đ/c Nguyễn Văn Tùng, Phó 

Chánh Văn phòng, trực tài xế Đ/c Lê Hoài Khanh, 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 PCTUBND thị xã; 

- Các cơ quan Đảng, CQ, 

  Mặt trận và các đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT.                     

  TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

   

 

 

 

 

 

Trần Trí Vân 
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