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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023) 
   

 

Thứ Hai (ngày 20/3/2023): 

- 7 giờ, Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội giám sát triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

2018, tại Trường THCS Vĩnh Hiệp. 

 - 14 giờ, Chủ tịch, PCT Trần Trí Vân tiếp và làm việc với Đoàn giám sát 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát triển khai thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã (theo Giấy mời số 87/GM-UBND ngày 16/3/2023). 

- 13 giờ 30, PCT Phan Vĩnh Tùng dự họp về việc thống nhất thông tin 

phân hệ "Hệ thống báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng" (Lần 2), 

điểm tại Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư (theo Giấy mời số 19/GM-SKHĐT 

ngày 17/3/2023). 

- 14 giờ, PCT Sơn Ngọc Thạch tiếp và làm việc với Đoàn Công tác của 

Ban Quản lý Dự án 8, Cục Đường bộ Việt Nam. 

- 7 giờ, PCT Trần Trí Vân tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội giám sát triển khai thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018, tại Trường TH Vĩnh Hải 3.      

Thứ Ba (ngày 21/3/2023):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp Thường trực Thị ủy báo cáo khó khăn vướng 

mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án điện gió Hòa Đông (theo Lịch 

làm việc của Thị ủy). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch, PCT Sơn Ngọc Thạch, PCT Trần Trí Vân dự họp 

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã bất thường. 

- 7 giờ 30, PCT Phan Vĩnh Tùng họp thống nhất diện tích, vị trí xây dựng 

trụ sở các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành 

án dân sự thị xã, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

(Giấy mời riêng); 13 giờ 30,  dự họp báo cáo Dự án ĐTXD công trình nâng cấp 

Đường tỉnh 936 và cầu trên tuyến, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh. 

Mời Thường trực Hội đồng giải phóng mặt bằng thị xã cùng dự. 

- 7 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch dự họp báo cáo vụ việc Công ty 

Phương Đạt, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 

161/TM-UBND ngày 17/3/2023).. 
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- PCT Trần Trí Vân đi kiểm tra đi kiểm tra thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Buổi 

sáng tại xã Lạc Hòa; buổi chiều tại xã Lai Hòa). Theo Chương trình riêng do 

Phòng Dân tộc tham mưu. 

Thứ Tư (ngày 22/3/2023):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự phiên họp Ủy ban nhân dân thị 

xã báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II 

năm 2023, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy 

mời riêng). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch Hội ý Thường trực Thị ùy. 

- 13 giờ 30, PCT Phan Vĩnh Tùng họp nghe thông qua báo cáo tóm tắt đề 

xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã, 

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

- 13 giờ 30, PCT Trần Trí Vân họp các ngành liên quan về công tác 

chuyển đổi số, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

(Giấy mời riêng). 

 Thứ Năm (ngày 23/3/2023): 

- 9 giờ, Chủ tịch tiếp công dân (ông Đặng Văn Muôn, số D41, Khu dân 

cư Trần Hưng Đạo, khóm 2, Phường 2, thành phố Sóc Trăng), điểm tại Phòng 

họp số 2, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội ý lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

thị xã, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

 - 7 giờ 30, PCT Phan Vĩnh Tùng trao đổi xử lý hành vi khai thác đất trái 

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

mời riêng). 

- PCT Sơn Ngọc Thạch giải quyết công việc cơ quan. 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân tiếp công dân định kỳ (bà Nguyễn Thị 

Tiến, khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước, điểm tại Phòng họp số 1, Văn 

phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng); 13 giờ 30, dự hội nghị sơ kết 

công tác chi hội ĐKSSYN thị xã Vĩnh Châu quí I/2023, triển khai công tác quí 

II/2023 và kế hoạch chuẩn bị lễ tết Chôl Chnăm Thmay, điểm tại Chùa Sê Rây 

Cro Săng Phường 2. 

Thứ Sáu (ngày 24/3/2023):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một 

số doanh nghiệp, tại Hội trường, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 

166/TM-UBND ngày 17/3/2023).  

- 13 giờ 30, Chủ tịch, PCT Phan Vĩnh Tùng dự họp Ban Thường vụ Thị ủy. 

- 8 giờ, PCT Phan Vĩnh Tùng tiếp và làm việc với Đoàn công tác Sở 

Khoa học và Công nghệ về kiểm tra-khảo sát hoạt động khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2023, điểm tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã (Giấy mời riêng). 
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- 8 giờ, PCT Sơn Ngọc Thạch dự báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các 

dự án điện gió trên địa bàn tỉnh, tại Phòng họp Sở Công Thương (theo Giấy 

mời số 05/GM-SCT ngày 17/3/2023). 

- 8 giờ, PCT Trần Trí Vân dự hỗ trợ Cục Quản lý đấu thầu khảo sát 

“Nghiên cứu và nâng cao năng lực hướng tới phụ nữ”, tại Phòng họp Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh (theo Giấy mời số 18/GM-SKHĐT ngày 15/3/2023 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư). 

Thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 25-26/3/2023): 

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

- Trực Văn phòng HĐND và UBND thị xã: Đ/c Nguyễn Hoài Bảo, Phó 

Chánh Văn phòng, chuyên viên Duy Phương Loan, chuyên viên Lâm Thị Ngọc 

Hân (thứ Bảy), chuyên viên La Hoàng Tấn, nhân viên Trần Lê An Khang (Chủ 

Nhật), 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 Hoài Bảo 
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