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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019) 
          

Thứ Hai (ngày 04/11/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự phiên họp UBND thị xã 

thường kỳ nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2019, phương 

hướng, nhiệm vụ chủ yếu tháng 11/2019, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm làm việc với lãnh đạo 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ về tình hình 

hoạt động và những khó khăn, vướng mắc của ngành; công tác giải phóng mặt 

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

và UBND thị xã. 

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

hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao, Đài Truyền thanh về chuẩn bị 

hình ảnh trang trí báo Xuân năm 2020, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã. 

Thứ Ba (ngày 05/11/2019):  

- 8 giờ, Chủ tịch tiếp xúc cử tri phường Khánh Hòa; 13 giờ 30, dự họp 

Đảng ủy Công an thị xã. 

- PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên nghỉ phép. 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự lễ Khai mạc triển lãm tài liệu và 

hình ảnh Sóc Trăng-Xưa và nay, điểm tại Quảng trường Bạch Đằng, TP Sóc 

Trăng (theo thư mời của UBND tỉnh); 13 giờ 30, dự đối thoại với doanh nghiệp 

nữ (theo thư mời của Hội LH Phụ nữ thị xã); 17 giờ, dự khai mạc Hội chợ triển 

lãm Nông nghiệp-Thương mại-Dịch vụ và công bố sản phẩm OCOP tỉnh Sóc 

Trăng năm 2019, điểm tại Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt. 

- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây 

dựng Bảng giá đất tỉnh Sóc Trăng, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND 

tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh). 

Thứ Tư (ngày 06/11/2019):  

- 8 giờ, Chủ tịch tiếp xúc cử tri xã Lạc Hòa; 13 giờ 30, làm việc với lãnh 

đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, BQL DA đầu tư xây 

dựng thị xã nghe báo cáo tình hình, kết quả mời gọi đầu tư và xây dựng cơ bản, 

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



- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên dự họp Hội đồng Kiểm tra, sát 

hạch, xét tuyển công chức cấp xã, tại Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng; 19 giờ, dự khai 

mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục Khmer tỉnh Sóc 

Trăng lần thứ 9 năm 2019, điểm tại Quảng trường Bạch Đằng, TP Sóc Trăng. 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm họp giải quyết các vướng mắc liên 

quan đến công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án Điện gió số 3, điểm tại 

Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng); 13 giờ 

30, đi kiểm tra công tác chuẩn bị công nhận xã Vĩnh Tân đạt chuẩn xã nông thôn 

mới, tại xã Vĩnh Tân. 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

Thứ Năm (ngày 07/11/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc với Tòa án nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch tiếp công dân, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã. 

- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên làm việc với Hội Chiến sĩ Cách 

mạng bị địch bắt tù đày và Hội Nan nhân chất độc da cam tỉnh Sóc Trăng về 

công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội. Mời Đ/c Dũ Quang (Nội vụ), Đ/c Hạnh và 

Đ/c Thu Cúc cùng đi; 9 giờ 30, làm việc với Báo Sóc Trăng. Mời Đ/c Hương 

(Văn hóa và Thông tin) cùng đi. 

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

họp về thực hiện một số nội dung đến Khu ổn định dân cư ấp Trà Sét, xã Vĩnh 

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

riêng). 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự Hội nghị sơ kết đánh giá 2 năm 

thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu 

Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 

định, điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT (theo thư mời của UBND 

tỉnh). 

Thứ Sáu (ngày 08/11/2019):  

- 8 giờ, Chủ tịch dự Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 (điểm 

của tỉnh chọn), tại Nhà Văn hóa xã Lai Hòa; 13 giờ 30, làm việc với Công ty Cổ 

phần Tổng Kỳ Hòa về xem xét giải quyết yêu cầu của Công ty Cổ phần Tổng 

Kỳ Hòa, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy 

mời riêng). 

- PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên làm việc bình thường. 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11,  tại Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng. 

- 8 giờ, PCT Sơn Ngọc Thạch tiếp xúc cử tri Phường 2. 



Thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 09-10/11/2019): 

- 7 giờ 30 (ngày 10/11/2019): Chủ tịch dự hội thảo Du lịch-Cơ hội khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên tiềm năng, lợi thế vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long, điểm tại Trung tâm Hội nghị-Nhà hàng tiệc cưới Hải Tượng (theo thư mời 

của Sở Khoa học và Công nghệ); 11 giờ 30, dự lễ Khai mạc Giải đua ghe Ngo 

Khu vực Đồng bằng song Cử Long-năm 2019, tại khán đài đua ghe Ngo, thành 

phố Sóc Trăng. 

- 19 giờ (ngày 10/11/2019): PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên dự Tổng kết-

Phát thưởng Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục Khmer 

tỉnh Sóc Trăng lần thứ 9 năm 2019, điểm tại Quảng trường Bạch Đằng, TP Sóc 

Trăng. 

- Trực UBND thị xã: Đ/c Trần Hoàng Thắng, Chủ tịch UBND. 

- Trực Văn phòng HĐND và UBND thị xã: Đ/c Trần Thanh Tuấn, Phó 

Chánh Văn phòng, 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 

   

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng 
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