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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019) 
          

Thứ Hai (ngày 11/11/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội ý lãnh đạo UBND thị xã. 

Mời lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cùng dự, điểm tại Phòng họp số 2, 

Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch họp xem xét giải quyết vướng mắc công tác bàn giao 

mặt bằng cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, điểm tại Phòng họp số 2, 

Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

- 13 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên làm việc với Báo Sóc Trăng về 

công tác chuẩn bị xuất bản Báo Xuân năm 2020 của thị xã Vĩnh Châu. Mời lãnh 

đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa-Thể 

thao cùng dự, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

- 14 giờ, PCT Sơn Ngọc Thạch họp trao đổi thống nhất quy trình xử lý xử 

phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực điện lực. Mời lãnh đạo Phòng Tư 

pháp, Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND, Điện lực thị xã cùng dự, điểm tại 

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

 

Thứ Ba (ngày 12/11/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch xuống địa bàn làm việc trực tiếp với một số hộ dân bị 

ảnh hưởng thi công lộ Hòa Đông. Mời lãnh đạo BQL DA đầu tư xây dựng cùng 

đi. 

- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên đi kiểm tra việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ tại UBND Phường 2. Mời Đ/c Tám và 

Đ/c Minh (Văn phòng HĐND và UBND), Đ/c Thái (VHTT) cùng đi. 

- PCT Triệu Thị Ngọc Diễm, PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

 

Thứ Tư (ngày 13/11/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm đi kiểm tra công tác xây 

dựng cơ bản và công tác chuẩn bị Lễ công bố xã Vĩnh Tân đạt chuẩn xã nông 

thôn mới. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, BQL DA đầu tư xây dựng cùng đi. 



- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên làm việc với các ngành nghe báo 

cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kế hoạch liên thông các thủ tục hành 

chính “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi 

phí mai táng/ hưởng mai táng phí”, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND 

và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch dự họp Hội đồng thẩm định Bảng giá 

đất tỉnh Sóc Trăng, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư 

mời của UBND tỉnh). 

 

Thứ Năm (ngày 14/11/2019):  

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

của thị xã chọn), tại Nhà Văn hóa phường Vĩnh Phước (theo thơ mời của Ủy ban 

MTTQVN); 13 giờ 30, dự họp với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hiểu về 

việc báo cáo tình hình cấp đất tái định cư đối với dự án Đường 30/4, Phường 1, 

điểm tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch (theo thư mời của UBND tỉnh). 

- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên phối hợp với Sở Lao động, 

Thương binh và xã hội đi khảo sát thực tế tình hình thực hiện CTMTQG Giảm 

nghèo bền vững năm 2019, tại xã Vĩnh Tân; 9 giờ, tiếp và làm việc với Đoàn 

kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 

2019, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

- 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 Phát triển nông thôn (theo thư mời 

của UBND tỉnh). 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

 

Thứ Sáu (ngày 15/11/2019):  

- Chủ tịch dự Hội nghị thường niên Cụm đô thị hội viên Tây Nam Bộ lần 

thứ VIII năm 2019, tại thành phố Vũng Tàu (2 ngày). 

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự 

chuyên đề 3 năm 2019, điểm tại Hội trường Thị ủy. 

- 13 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên làm việc với các ngành nghe báo 

cáo tình hình thực hiện các tiêu chí cải cách hành chính, điểm tại Phòng họp số 

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

Thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 16-17/11/2019): 

- Trực UBND thị xã: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, Phó Chủ tịch UBND. 



- Trực Văn phòng HĐND và UBND thị xã: Đ/c Lâm Văn Tám, 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 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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