
    

 

   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  02  năm 2023 

 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

(Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 24/02/2023) 
 

Thứ Hai, ngày 20/02/2023: 

- 9 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thường trực UBND huyện. Mời 

Trưởng Phòng Nội vụ cùng dự, tại Phòng họp Thường trực. 

- 7 giờ 30, PCT. Trần Văn Hào dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, tại 

Phòng họp số 02, Văn phòng UBND tỉnh (theo thơ mời). 

- 8 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ dự họp triển khai Kế hoạch vận động và 

thực hiện hiến máu tình nguyện năm 2023 và Kế hoạch thực hiện đợt 1 năm 2023, 

tại Phòng họp Thành viên UBND huyện (có thơ mời). 

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

- 13 giờ 30, PCT. Trần Văn Hào làm việc với Điện lực huyện. Mời Lãnh 

đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã An 

Ninh cùng dự. Điểm làm việc tại Phòng họp Thường trực (theo lịch Đăng ký). 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

về công tác huy động học sinh ra lớp sau tết, công tác chuẩn bị nâng trường chuẩn 

từ mức độ 1 lên mức độ 2 của Trường Mẫu giáo xã An Hiệp và Kế hoạch công bố 

trường đạt chuẩn mức độ 2 của Trường Mầm non Hồ Đắc Kiện. Điểm làm việc tại 

Trường Mẫu giáo An Hiệp (có thơ mời). 

Thứ Ba, ngày 21/02/2023:  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giải pháp triển khai công 

tác giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, tại Hội trường, Văn phòng UBND 

tỉnh (theo thơ mời). 

- 8 giờ, PCT. Trần Văn Hào dự Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển hóa 

địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Phú Tân, tại 

Hội trường Nhà Văn hóa xã (theo thơ mời). 

- 7 giờ 30, PCT. Nguyễn Văn Mỹ làm việc với Ủy ban nhân dân và Thường 

trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã 

Thuận Hòa về Kế hoạch thực hiện lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (có thơ 

mời). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch xử lý công việc tại cơ quan. 

- 14 giờ, PCT. Trần Văn Hào làm việc với Công ty Công trình đô thị tỉnh 

về công tác thu gom rác, tại Phòng họp Thành viên UBND huyện (có thơ mời). 

 



 

 

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Văn Mỹ làm việc với Ủy ban nhân dân và 

Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới xã Hồ Đắc Kiện về Kế hoạch thực hiện lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao (có thơ mời). 

Thứ Tư, ngày 22/02/2023:  

- 7 giờ 30, Chủ tịch xử lý công việc tại cơ quan. 

- 8 giờ, PCT. Trần Văn Hào làm việc với Ban quản lý dự án 2 về vốn giải 

phóng mặt bằng. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm 

làm việc tại Ban quản lý dự án 2. 

- 8 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ dự họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc 

trong thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, tại 

Phòng họp số 02, Văn phòng UBND tỉnh (theo thơ mời). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch 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 UBND xã (có thơ mời). 

- 13 giờ 30, PCT. Trần Văn Hào xử lý công việc tại cơ quan. 

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Văn Mỹ dự họp về triển khai hướng dẫn xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2023 trên 

địa bàn huyện (theo thơ mời của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện). 

Thứ Năm, ngày 23/02/2023: 

- 7 giờ 30, Chủ tịch xử lý công việc tại cơ quan. 

- 8 giờ, PCT. Trần Văn Hào làm việc với Trung tâm phát triển Quỹ đất  

tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường về công tác giải phóng mặt bằng. Điểm làm 

việc tại Trung tâm phát triển Quỹ đất  tỉnh. 

- PCT. Nguyễn Văn Mỹ 

+ 7 giờ 30, làm việc với lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Bảo hiểm xã hội huyện về chuẩn bị giao chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế 

năm 2023, tại Phòng họp Thường trực (thay thơ mời). 

+ 9 giờ 30, làm việc với Thường trực và Thư ký Hội Khuyến học về chuẩn 

bị tổng kết công tác hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Giao Phó Chủ 

tịch chuyên trách Hội Khuyến học chuẩn bị nội dung, tài liệu họp. Điểm làm việc 

tại Phòng họp Thường trực (thay thơ mời). 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

+ 13 giờ 30, dự họp thông qua báo cáo kết quả tình hình hoạt động của 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp từ khi thành lập đến nay (có thơ mời). 

+ 16 giờ, dự họp thông qua Phương án cải tạo, nâng cấp Trạm bơm xã Phú 

Tân (theo thơ mời của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện). 

Thứ Sáu, ngày 24/02/2023: 

- 7 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên  

tháng 02/2023, tại Hội trường UBND huyện (theo thơ mời). 



 

- 7 giờ, PCT Nguyễn Văn Mỹ dự buổi hiến máu tình nguyện đợt 1/2023, tại 

Nhà văn hóa thị trấn Châu Thành (theo thơ mời). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch, PCT. Nguyễn Văn Mỹ dự Hội nghị tổng kết ngành 

văn hóa - thể thao - du lịch; thông tin - truyền thanh năm 2022 và triển khai 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023, sơ kết công tác hợp tác toàn diện với VNPT từ 

khi ký hợp tác đến nay (có thơ mời). 

- 13 giờ 30, PCT. Trần Văn Hào kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng 

Quốc lộ 1. 

❖ 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 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-20T08:15:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
	Lê Thị Mỹ Hương<ltmhuong@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-20T08:21:23+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành<vpubnd.huyenct@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-20T08:21:30+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành<vpubnd.huyenct@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-20T08:21:35+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành<vpubnd.huyenct@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




