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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019) 
          

Thứ Hai (ngày 02/12/2019):  

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

Diễm dự phiên họp UBND thị xã thường kỳ nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã 

hội tháng 11/2019, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu tháng 12/2019, điểm tại 

Phòng họp số 1, văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời số 290/GM-

UBND, ngày 28/11/2019); 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 (Giấy mời số 

291/GM-UBND, ngày 28/11/2019). 

- 8 giờ, PCT Sơn Ngọc Thạch phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Sóc Trăng tiếp xúc cử tri Phường 2; 13 giờ 30, tiếp công dân (ông Quách 

Nguyên), điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Mời 

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

cùng dự. 

Thứ Ba (ngày 03/12/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch làm việc với các ngành nghe báo cáo kết quả giải 

phóng mặt bằng; khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân và chỉnh trang 

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

số 292/GM-UBND, ngày 28/11/2019); 14 giờ, làm việc với Công ty Tôm Việt 

về xin phép mở Nhà máy Chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất hàng giá trị gia 

tăng công nghệ cao tại ấp Lai Hòa, xã Lai Hòa, điểm tại Phòng họp số 2, Văn 

phòng HĐND và UBND thị xã. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Kinh tế cùng dự. 

- 8 giờ, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên dự Hội thảo tham vấn ý kiến cho dự 

thảo lần cuối Bộ Chỉ số DDCI  tỉnh Sóc Trăng, điểm tại Hội trường Sở kế hoạch 

và Đầu tư (theo giấy mời của Sở Kế hoạch và Đầu tư); 13 giờ 30, tiếp và làm 

việc với Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm 2019 tại Thanh tra các 

sở, ngành; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, điểm tại Phòng họp số 3, Văn 

phòng HĐND và UBND thị xã. Mời lãnh đạo Thanh tra, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Trưởng Ban Tiếp công dân cùng dự. 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự làm việc với Công ty Cổ phần 

Tư vấn Xây dựng Điện 3 về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc tại Dự án Nhà 

máy điện gió số 3, điểm  tại Phòng họp số 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

(theo thư mời của UBND tỉnh); 13 giờ 30, dự tập huấn về chỉ dẫn địa lý hành 

tím Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng, điểm tại Hội trường số 06, Trung tâm Văn 

hóa và Hội nghị tỉnh (theo thư mời của Sở Khoa học và Công nghệ). 



- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch dự Hội nghị thành lập Hợp tác xã Lúa 

màu Thành Công, khóm 5, Phường 1, điểm tại Hội trường UBND Phường 1. 

Thứ Tư (ngày 04/12/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại Hội trường  số 02 Văn phòng Tỉnh ủy 

(từ ngày 04/12/2019-06/12/2019). 

- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên làm việc với các ngành về hoàn 

thiện bản điểm chỉ số CCHC xã, phường, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng); 13 giờ 30, họp Ban Chỉ đạo “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” , điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã. 

- 8 giờ, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm đi khảo sát khu vực sạt lở tại cống 

Xung Thum, xã Lai Hòa; 9 giờ, làm việc với UBND xã Lai Hòa. Mời đại diện 

lãnh đạo Phòng Kinh tế, Tài chính-Kế hoạch, Quản lý đô thị cùng đi. 

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

Thứ Năm (ngày 05/12/2019):  

- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên tiếp công dân, điểm tại Trụ sở 

Tiếp công dân; 13 giờ 30, họp Ban Biên tập Báo Xuân, điểm tại Phòng họp số 3, 

Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự lớp tập huấn “Hỗ trợ doanh 

nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị; nâng cao năng lực tiếp cận tham gia các 

chương trình khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp (từ 05/12/2019-

08/12/2019, theo thư mời của Sở Khoa học và Công nghệ). 

- 13 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch dự Hội nghị tuyên truyền công tác 

nhân quyền cho chức sắc, chức việc và người có uy tín trong dân tộc thiểu số 

năm 2019, điểm tại Hội trường số 2 Thị ủy Vĩnh Châu. 

Thứ Sáu (ngày 06/12/2019):  

- PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình 

thường. 

Thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 07-08/12/2019): 

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

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

Chánh Văn phòng, trực tài xế Đ/c Lê Hoài Khanh, trực bảo vệ Đ/c Nguyễn 

Minh Thể. 
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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