
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ VĨNH CHÂU 
 

 

Số:  33 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Vĩnh Châu, ngày  12  tháng  8  năm 2022 

 
 

 

THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022) 
   

 

Thứ Hai (ngày 15/8/2022):  

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-

NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân, 

tại Hội trường số 2 Tỉnh ủy (theo Giấy mời số 361-GM/VPTU, ngày 

11/8/2022). 

- 8 giờ, PCT Phan Vĩnh Tùng dự họp trao đổi giải quyết kiến nghị của 

công dân, tại Phòng Tiếp công dân Thị ủy (theo Giấy mời của Văn phòng Thị 

ủy); 13 giờ 30, họp thống nhất nội dung phóng sự phục vụ công tác diễn tập 

khu vực phòng thủ thị xã Vĩnh Châu năm 2022, tại Hội trường BCH Quân sự 

thị xã. 

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

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Huỳnh Thị Diễm Ngọc về kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 

và công tác chuẩn bị cho năm học 2022-2023, điểm tại Phòng họp số 3, Văn 

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

Thứ Ba (ngày 16/8/2022):  

- 8 giờ, Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công 

tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn, giai 

đoạn 2020-2021, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

(Giấy mời riêng); 13 giờ 30, dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

năm 2022, điểm tại Hội trường 1, Thị ủy Vĩnh Châu (theo Giấy mời số 02/GM-

BCĐ, ngày 11/8/2022). 

- 13 giờ 30, PCT Phan Vĩnh Tùng họp giải quyết khó khăn, vướng mắc 

thực hiện Dự án tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây, 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 dự làm việc với các ngành khối Văn hóa - 

xã hội (theo Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy). 

Thứ Tư (ngày 17/8/2022):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp rà soát tình hình giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2022, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo Giấy mời số 363-
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GM/VPTU, ngày 11/8/2022); 13 giờ 30, dự Hội nghị triển khai Hướng dẫn số 

08/HD-SNV ngày 10/8/2022 của Sở nội vụ về thực hiện Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐND ngày 08/5/2020, Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 

08/5/2020, Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020, Nghị quyết số 

12/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, 

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

- 7 giờ 30, PCT Phan Vĩnh Tùng triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

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

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân dự Đại hội đại biểu Chi hội Đoàn kết sư sãi 

yêu nước thị xã Vĩnh Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, tại chùa Sê rây 

Kal Đal, phường Vĩnh Phước. 

Thứ Năm (ngày 18/8/2022):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả 

thực hiện chỉ số CCHC của thị xã Vĩnh Châu năm 2021 và Sơ kết 06 tháng đầu 

năm 2022 về công tác CCHC, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã (Giấy mời riêng); 13 giờ 30, tiếp công dân, điểm tại Phòng họp số 

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

- 7 giờ 30, PCT Phan Vĩnh Tùng triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

- 8 giờ 30, PCT Sơn Ngọc Thạch họp về cấp điện cho hộ dân tại Trung 

tâm Thương mại thị xã, điểm tại Phòng họp số 2, Văn phòng HĐND và UBND 

thị xã (Giấy mời riêng); 14 giờ, làm việc với Lãnh đạo Điện lực Vĩnh Châu 

nghe báo cáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri, điểm tại 

Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng). 

- 7 giờ 30, PCT Trần Trí Vân kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ 

nghèo và công tác tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại Phường 2 (Giấy mời riêng); 

14 giờ, tiếp và làm việc với Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer 

vào dịp hè; tiếng và chữ Hoa tại các trường ngoài hệ thống các trường công lập 

trên địa bàn tỉnh, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

(Giấy  mời riêng). 

Thứ Sáu (ngày 19/8/2022): 

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

xã thường kỳ để kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và bàn phương 

hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2022, điểm tại Phòng họp số 1, Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã (Giấy mời riêng).    

- 7 giờ 30, PCT Phan Vĩnh Tùng triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 
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Thứ Bảy, Chủ Nhật (ngày 20-21/8/2022): 

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

- Trực Văn phòng: Đ/c Nguyễn Hoài Bảo, Phó Chánh Văn phòng, 

Chuyên viên Lâm Thị Ngọc Hân và chuyên viên Lâm Văn Tài (thứ Bảy), 

chuyên viên La Hoàng Tấn và cán sự Nguyễn Thị Thủy (Chủ Nhật), trực tài xế 

Đ/c Lê Hoài Khanh, trực bảo vệ Đ/c Nguyễn Minh Thể. 

Ghi chú:Tùy tình hình thực tế, Lịch làm việc này có thể thay đổi, Ủy 

ban nhân dân thị xã sẽ có thông báo sau./. 

 

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 

 

 

 
 

Vưu Thanh Bạch 
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