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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019) 
          

Thứ Hai (ngày 23/12/2019):  

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

Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm dự hội nghị Tổng kết tình hình thực 

hiện Nghị quyết năm 2019 của BCH Đảng bộ Phường 2; 13 giờ 30, dự họp báo 

cáo về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng 

UBND tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh). 

- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch dự và cổ vũ vòng chung kết, trao giải 

Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Sóc Trăng năm 2019”, điểm 

tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Toàn Thịnh (theo thư mời của Sở Nông 

nghiệp và PTNT); 14 giờ 30, dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. 

Thứ Ba (ngày 24/12/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch đi kiểm tra công tác sản xuất, xây dựng cơ bản, đầu tư 

công trên địa bàn thị xã. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế, 

Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, BQL DA đầu tư xây dựng cùng đi; 

13 giờ 30, dự họp Thường trực và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, điểm tại Phòng 

họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời của UBND tỉnh). 

- 8 giờ, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên tiếp và làm việc với Đoàn Hội đồng 

dân tộc của Quốc hội khảo sát tình hình bỏ học của trẻ em DTTS cấp THCS trên 

địa bàn thị xã, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

(Giấy mời riêng); 13 giờ 30, họp Chi ủy Văn phòng HĐND và UBND thị xã.  

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm họp nghe báo cáo tiến độ, khó 

khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây 

dựng công trình Nâng cấp đê biển kết hợp xây dựng hệ thống ngăn mặn từ cầu 

Mỹ Thanh 2 đến ranh Bạc Liêu, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã (Giấy mời riêng).  

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

Ma) Chùa Đay Ta Pay, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, điểm tại Phòng họp số 3, 

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

Thứ Tư (ngày 25/12/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch họp nghe báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc đối 

với công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản và mời gọi đầu tư trên 

địa bàn thị xã Vĩnh Châu, điểm tại Phòng họp số 2, văn phòng HĐND và UBND 

thị xã (Giấy mời riêng); 13 giờ 30, dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính và 

phòng, chống tham nhũng năm 2019. 



- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên làm việc với lãnh đạo Phòng Lao 

động TBXH, Hội Chữ thập đỏ, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã.  

- PCT Triệu Thị Ngọc Diễm làm việc bình thường. 

- 14 giờ, PCT Sơn Ngọc Thạch dự Hội nghị giao ban giữa 03 lực lượng 

Công an, Quân sự, các Đồn Biên phòng, điểm tại Hội trường Công an thị xã. 

Thứ Năm (ngày 26/12/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp HĐND xã Vĩnh Hiệp; 13 giờ 30, dự Hội nghị 

tổng kết năm 2019 Đảng ủy Quân sự thị xã. 

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

sự nghiệp giáo dục và Đào tạo, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã; 13 giờ 30, dự họp Chi bộ Bảo hiểm xã hội thị xã Vĩnh Châu. 

- 7 giờ 30, PCT Triệu Thị Ngọc Diễm, PCT Sơn Ngọc Thạch dự họp 

HĐND Phường 2. 

Thứ Sáu (ngày 27/12/2019):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác ATGT năm 2019, điểm 

tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên làm việc với Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lãnh đạo các ngành liên 

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

riêng). 

- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Thị Mỹ Nhiên dự họp xét tuyển viên chức sự 

nghiệp giáo dục và Đào tạo. 

- PCT Triệu Thị Ngọc Diễm làm việc bình thường. 

- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch dự Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ 

hành lang an toàn lưới điện cao áp năm 2019, điểm tại Hội trường Điện lực thị 

xã Vĩnh Châu (Giấy mời riêng); 18 giờ, dự Lễ trao bằng tốt nghiệp cho tăng sinh 

lớp Poli: Ty I-II-III, điểm tại chùa Soài Côn, Phường 2. 

Thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 28-29/12/2019): 

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

- Trực Văn phòng HĐND và UBND thị xã: Đ/c Nguyễn Văn Tùng, 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 

 



 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-20T17:00:53+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Tùng<nvtung2@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-20T17:02:41+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu<vanphongubndtxvc@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-20T17:02:51+0700
	Việt Nam
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<vanphong.huyenvc@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




