
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ VĨNH CHÂU 
 

 Số:  163 /TB-UBND 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Vĩnh Châu, ngày  15  tháng  11  năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019) 

          

Thứ Hai (ngày 18/11/2019):  

- 9 giờ, Chủ tịch dự trao đổi, xử lý đề nghị của Công ty TNHH Thủy sản 

Lê Trân và Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Nam Việt, điểm tại Phòng họp 

Sở Công Thương (theo giấy mời của Sở Công Thương); 13 giờ 30, đi khảo sát, 

làm việc với Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta và Hợp tác xã Tôm-Muối-

Artemia Vĩnh Tân. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế 

cùng đi. 

- 13 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên làm việc với lãnh đạo Công an  

thị xã về thực hiện liên thông thủ tục hành chính xóa đăng ký thường trú, điểm 

tại Công an thị xã. 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm, PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc với 

lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, UBND Phường 1 

bàn giải pháp thực hiện giải phóng mặt bằng khu đất hộ ông Quách Nguyên, 

điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã; 9 giờ 30, làm việc 

với lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn 

phòng ĐKĐĐ, UBND Phường 1, Công ty Cổ phần Tổng Kỳ Hòa, Đ/c Tám 

(VP.HĐND và UBND) về điều kiện cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ dân Trung 

tâm Thương mại và thu hồi đất các hộ dân đường Nam Sông Hậu, điểm tại 

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

- 13 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm làm việc với Đ/c Hương (Văn hóa 

và Thông tin), Đ/c Lộc (Trung tâm Văn hóa-Thể thao), Đ/c Chí (Kinh tế), Đ/c 

Nhã (UBND xã Vĩnh Tân) nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ công bố xã Vĩnh 

Tân đạt chuẩn xã nông thôn mới, ngoài ra chuẩn bị thêm phương án, hình ảnh, 

sơ đồ, maket..., điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

Thứ Ba (ngày 19/11/2019):  

- 8 giờ, Chủ tịch dự Hội thảo tham vấn ý kiến Bộ Chỉ số đánh giá năng 

lực cạnh tranh của sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) 

tỉnh Sóc Trăng và Phương pháp luận DDCI Sóc Trăng, điểm tại Hội trường Sở 

Kế hoạch và Đầu tư (theo Giấy mời của Sở Kế hoạch và Đầu tư). 



- 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; 13 giờ 30, 

đi kiểm tra việc thực hiện thủ tục cải cách hành chính tại Bộ phận 1 cửa UBND 

xã Lạc Hòa. Mời Đ/c Tám, Đ/c Hân (Văn phòng HĐND và UBND) cùng đi. 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm đi kiểm tra một số mô hình sản 

xuất. Mời Đ/c Trường (Kinh tế) cùng đi (theo lịch làm việc của Thị ủy); 13 giờ 

30, đi kiểm tra hệ thống cống, kênh rạch tránh tình trạng ngập úng hoa màu trên 

địa bàn thị xã. Mời lãnh đạo Phòng kinh tế cùng đi. 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

Thứ Tư (ngày 20/11/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch làm việc với một số ngành về công tác chỉnh trang đô 

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

riêng); 13 giờ 30, làm việc với lãnh đạo Thanh tra thị xã nghe báo cáo việc thực 

hiện công tác thanh tra Hợp tác xã Tôm-Muối-Artemia Vĩnh Phước và một số 

đơn khiếu nại còn tồn đọng, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã. 

- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên đi công tác tại xã Vĩnh Hiệp. Mời 

Đ/c Gia (Văn phòng HĐND và UBND) cùng đi. 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ 

chức Lễ công nhận xã nông thôn mới xã Vĩnh Tân (theo lịch làm việc của Thị 

ủy). 

- 14 giờ, PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc với các ngành về xây dựng cầu 

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

mời riêng). 

Thứ Năm (ngày 21/11/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp Thường trực Thị ủy. 

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

Diễm họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Quyết định 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). 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự họp Đảng ủy Phường 2. 

- 13 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch dự họp xem xét đề xuất của Công an 

tỉnh Sóc Trăng về việc giao lại đất nông trường tại xã Vĩnh Hải, điểm tại Phòng 

họp tầng trệt Sở Tài chính (theo thư mời của Sở Tài chính). 



Thứ Sáu (ngày 22/11/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp Đảng bộ xã Lai Hòa; 13 giờ 30, dự họp Hội 

đồng Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời UBND tỉnh). 

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

tham quan Hợp tác xã Rau củ quả tại huyện Cù Lao Dung. 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

Thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 23-24/11/2019): 

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

- Trực Văn phòng HĐND và UBND thị xã: Đ/c Trần Trí Vân, 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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