
    

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU THÀNH 

 

Số:       /LT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Châu Thành, ngày     tháng  3  năm 2023 

 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

(Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023) 
 

Thứ Hai, ngày 13/3/2023: 

- 8 giờ, Chủ tịch, PCT. Trần Văn Hào làm việc với Ủy ban nhân dân xã 

An Ninh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Điểm làm việc tại Ủy 

ban nhân dân xã (có thơ mời). 

- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Văn Mỹ xử lý công việc tại cơ quan. 

- 14 giờ, Chủ tịch, PCT. Nguyễn Văn Mỹ đi khảo sát cơ sở vật chất các 

trường. Mời lãnh đạo các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch, 

Kinh tế và Hạ tầng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cùng đi (thay thơ 

mời). 

- 13 giờ 30, PCT. Trần Văn Hào dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tại Phòng họp Trung tâm Chính trị huyện (theo thơ 

mời của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện). 

Thứ Ba, ngày 14/3/2023:  

- 7 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị quán triệt các quy 

định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, tại Hội trường 

UBND huyện (theo thơ mời). 

- 14 giờ, Chủ tịch dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi 

chính phủ nước ngoài năm 2022, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh 

(theo thơ mời). 

- 13 giờ 30, PCT. Trần Văn Hào làm việc với Đảng ủy, UBND xã An 

Hiệp về công tác quy hoạch và giao thông. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch cùng đi (thay thơ mời). 

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Văn Mỹ xử lý công việc tại cơ quan. 

Thứ Tư, ngày 15/3/2023:  

- 7 giờ 30, Chủ tịch họp Thường trực Huyện ủy. 

- 8 giờ, PCT. Trần Văn Hào nghe báo cáo tiến độ dự án Cụm công nghiệp 

Xây Đá B và nhà ở công nhân. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường cùng dự, tại Phòng họp Thường trực (thay thơ mời). 

- 7 giờ 30, PCT. Nguyễn Văn Mỹ dự họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày 

Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2023); Công bố và trao 

Quyết định tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh 

vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 - tỉnh Sóc Trăng, tại Trung tâm Văn hóa 

tỉnh (theo thơ mời). 



 

- 13 giờ 30, Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. 

- PCT. Trần Văn Hào  

+ 14 giờ, nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng. Mời lãnh đạo 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự, tại Phòng 

họp Thường trực (thay thơ mời). 

+ 16 giờ, nghe Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo tình hình hoạt 

động của Văn phòng, tại Phòng họp Thường trực. 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ tiếp và làm việc với Phóng viên Báo 

Sóc Trăng về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tại 

Phòng Phó Chủ tịch (theo lịch đăng ký). 

Thứ Năm, ngày 16/3/2023: 

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh (theo thơ mời). 

- 8 giờ, PCT. Trần Văn Hào công tác tại xã Phú Tâm. 

- 7 giờ 30, PCT Nguyễn Văn Mỹ xử lý công việc tại cơ quan. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị triển khai Kế hoạch 

xây dựng huyện nông thôn mới, tại Phòng họp Thành viên UBND huyện (có thơ 

mời). 

Thứ Sáu, ngày 17/3/2023: 

- 8 giờ, Chủ tịch họp Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện (theo thơ 

mời). 

- 8 giờ, PCT. Trần Văn Hào nghe báo cáo tình hình xử lý vi phạm về 

trật tự xây dựng, sử dụng đất và công tác quản lý tài sản công (có thơ mời). 

- PCT Nguyễn Văn Mỹ xử lý công việc tại cơ quan. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch, PCT. Trần Văn Hào tiếp và làm việc với Doanh 

nghiệp tìm hiểu đầu tư. 

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

ban nhân dân huyện sẽ có thông báo sau./.  

Nơi nhận: 

- VP.UBND tỉnh;    

- TT.HU, HĐND, UBND;          

- Ban ngành huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;                                      

- Lưu: VT, MH. 

  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Mỹ Hương 
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