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THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HĐND thị xã Vĩnh Châu 

(Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019) 

 

Thứ Hai (ngày 02/12/2019):  

- 7 giờ 30, PCT Lưu Quốc Thiện dự phiên họp UBND thị xã thường kỳ, 

điểm tại Phòng họp số 1, văn phòng HĐND và UBND thị xã; 13 giờ 30, dự họp 

nghe thông qua nội dung văn kiện trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã, 

khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại Phòng họp số 1, văn phòng HĐND và 

UBND thị xã. 

- 8 giờ, PCT Nguyễn Thị Hòa Bình phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh Sóc Trăng tiếp xúc cử tri Phường 2. 

- PTB Kinh tế-Xã hội, PTB Pháp chế nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo 

trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã. 

- PTB Dân tộc làm việc bình thường. 

Thứ Ba (ngày 03/12/2019):  

- PCT Lưu Quốc Thiện, PTB Dân tộc làm việc bình thường. 

- PCT Nguyễn Thị Hòa Bình kiểm tra các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 9 

Hội đồng nhân dân thị xã. 

- PTB Kinh tế-Xã hội, PTB Pháp chế nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo 

trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã. 

Thứ Tư (ngày 04/12/2019):  

- PCT Lưu Quốc Thiện, PTB Dân tộc làm việc bình thường. 

- PCT Nguyễn Thị Hòa Bình kiểm tra các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 9 

Hội đồng nhân dân thị xã. 

- PTB Kinh tế-Xã hội, PTB Pháp chế nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo 

trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã. 

Thứ Năm (ngày 05/12/2019):  

- PCT Lưu Quốc Thiện, PTB Dân tộc làm việc bình thường. 

- PCT Nguyễn Thị Hòa Bình học lớp đào tạo tiếng Khmer căn bản năm 

2019 tại Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ. 

- PTB Kinh tế-Xã hội, PTB Pháp chế nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo 

trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã. 



Thứ Sáu (ngày 06/12/2019): 

- PCT Lưu Quốc Thiện, PTB Dân tộc làm việc bình thường. 

- PCT Nguyễn Thị Hòa Bình học lớp đào tạo tiếng Khmer căn bản năm 

2019 tại Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ. 

- PTB Kinh tế-Xã hội, PTB Pháp chế nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo 

trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã. 

- 7 giờ 30, PTB Dân tộc tham gia vận động thanh niên khám sức khỏe 

nghĩa vụ quân sự tại xã Hòa Đông. 

 

Nơi nhận:                       
- TT.HĐND tỉnh; 

- TT.TU, UBND, UB.MTTQVN thị xã; 

- Đài Truyền thanh; 

- TT.HĐND, UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT.                 
 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng 
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