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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019) 
          

Thứ Hai (ngày 09/12/2019):  

- 8 giờ, Chủ tịch họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện gió Lạc Hòa -

giai đoạn 1 (NMĐG số 5) và Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió số 3, 

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

13 giờ 30, dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, điểm tại Phòng 

họp số 9, Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh. Mời Thường trực HĐND, 

Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

cùng dự (theo thư mời của UBND tỉnh); 17 giờ, dự Hội nghị khách hàng năm 

2019, điểm tại Nhà máy Bia Sài Gòn Sóc Trăng. 

- 14 giờ, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên dự Lễ Khai trương Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời 

của UBND tỉnh). 

- PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự Hội nghị toàn quốc về “Đánh giá tình 

hình triển khai thực hiện Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2010-2020 và định hướng cho giai đoạn sau năm 2020”, tại thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (từ 09/12/2019-10/12/2019). 

- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 

tỉnh Sóc Trăng lần thứ III-năm 2019, điểm tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị 

tỉnh. 

Thứ Ba (ngày 10/12/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên dự họp Ban Thường vụ 

Thị ủy thường lệ tháng 12/2019. 

- 8 giờ, PCT Sơn Ngọc Thạch tiếp và làm việc với Đoàn công tác của 

Viện Dân tộc học, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

(Giấy mời riêng); 13 giờ 30, dự thành lập Hợp tác xã thủy sản Thuận Phát tại 

Phường 2. 

Thứ Tư (ngày 11/12/2019):  

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

dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND, điểm tại Phòng họp số 3, Văn 

phòng HĐND và UBND thị xã. 



- 13 giờ 30, Chủ tịch dự làm việc về giao đất cho Trường Dân lập Bồi 

Thanh, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời của 

UBND tỉnh). 

- PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho 

cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp do Bộ Nội vụ 

tổ chức, tại thành phố Hồ Chí Minh (từ 11/12/2019-13/12/2019). 

- 14 giờ, PCT Sơn Ngọc Thạch họp Ban Chỉ đạo tổ chức lễ Kiết giới (Sây 

Ma) chùa Đay Ta Pay, xã Lạc Hòa, điểm tại chùa Đay Ta Pay (Giấy mời riêng). 

Thứ Năm (ngày 12/12/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự họp Ban Chấp Đảng bộ thị xã 

thường lệ quý IV/2019.  

Thứ Sáu (ngày 13/12/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết Ban Chỉ đạo Thi hành án dân 

sự năm 2019 gắn với triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 

2020, điểm tại Phòng họp số 9, Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh (theo thư 

mời của Cục Thi hành án dân sự tỉnh). 

- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên họp Hội đồng xét tuyển viên chức 

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

- PCT Sơn Ngọc Thạch làm việc bình thường. 

Thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 14-15/12/2019): 

- Trực UBND thị xã: Đ/c Sơn Ngọc Thạch, 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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