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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
(Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)
Thứ Hai, ngày 08/11/2021:
- 8 giờ, Chủ tịch, PCT. Trần Văn Hào họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng
Cụm Công nghiệp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, tại Hội trường UBND huyện (có
thơ mời).
- 9 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ dự Hội nghị trực tuyến quán triệt quy trình
phối hợp ngành Y tế, ngành Công an xác minh thông tin công dân của người dân
được tiêm vắc xin phòng Covid -19. Mời lãnh đạo Công an, Trung tâm Y tế huyện
cùng dự, tại Phòng họp Thành viên UBND huyện (thay thơ mời).
- 14 giờ, Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19.
- 14 giờ, PCT. Trần Văn Hào dự công bố Quyết định về công tác cán bộ.
- 14 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ dự Hội nghị trực tuyến đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch Covid -19 trong các cơ sở giáo dục, tại Phòng họp trực tuyến
Chi nhánh Viettel huyện.
Thứ Ba, ngày 09/11/2021:
- 7 giờ 30, Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc
Trăng nhiệm kỳ 2021 -2026 (lớp 2), tại Phòng họp số 3, Văn phòng Đoàn đại biểu
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
- 8 giờ, PCT. Trần Văn Hào nghe báo cáo tiến độ các dự án. Mời lãnh đạo
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, tại
Phòng họp Thường trực (thay thơ mời).
- 8 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ làm việc với Phòng Nông nghiệp và PTNT
nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ công bố xã Phú Tâm đạt chuẩn Nông thôn mới,
tại Phòng Phó Chủ tịch (thay thơ mời).
- 13 giờ 30, Chủ tịch dự tiếp xúc cử tri trực tuyến trước kỳ họp cuối năm
2021 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026,
tại Phòng họp Thành viên UBND huyện (theo Thông báo của HĐND huyện).
- 13 giờ 30, PCT. Trần Văn Hào dự tiếp xúc cử tri trực tuyến trước kỳ họp
cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ
2021 - 2026, tại xã An Ninh (theo Thông báo của HĐND huyện).
- 14 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ làm việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục và
Đào tạo, tại Phòng họp Thường trực (thay thơ mời).

Thứ Tư, ngày 10/112021:
- 7 giờ 30, Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc
Trăng nhiệm kỳ 2021 -2026 (lớp 2), tại Phòng họp số 3, Văn phòng Đoàn đại biểu
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết ngày 11/11/2021.
- 8 giờ, PCT. Trần Văn Hào nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo
cáo giá đất các công trình và xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022, tại Phòng
họp Thường trực (thay thơ mời).
- PCT. Nguyễn Văn Mỹ kiểm tra công tác tiêm vắc xin.
- 13 giờ 30, PCT. Trần Văn Hào xử lý công việc tại cơ quan.
Thứ Năm, ngày 11/11/2021:
- 8 giờ, PCT. Trần Văn Hào đi công tác xã Phú Tâm kiểm tra công tác
chuẩn bị mặt bằng thi công các công trình.
- 8 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ làm việc với Trung tâm Y tế nghe báo cáo
Phương án thành lập Trạm Y tế lưu động, tại Phòng họp Thường trực (thay thơ mời).
- 13 giờ 30, PCT. Trần Văn Hào họp Hội đồng thông qua giá cây trồng, tại
Phòng họp Thành viên UBND huyện (có thơ mời).
- 14 giờ, PCT. Nguyễn Văn Mỹ làm việc với Phòng Lao động – Thương
binh và Xã hội nghe báo cáo công tác chính sách an sinh xã hội và nhà ở cho hộ
nghèo, tại Phòng họp Thường trực (thay thơ mời).
- 16 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến Thường trực
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid – 19, tại Phòng họp Thành viên
UBND huyện.
Thứ Sáu, ngày 12/11/2021:
- 8 giờ, Chủ tịch, PCT. Nguyễn Văn Mỹ dự Lễ công bố xã Phú Tâm đạt
chuẩn Nông thôn mới (có thơ mời).
- 7 giờ 30, PCT. Trần Văn Hào họp kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra,
giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.
- 13 giờ 30, PCT. Trần Văn Hào nghe thông qua Kế hoạch sử dụng đất, tại
Phòng họp Thành viên UBND huyện (có thơ mời).
- 16 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến Thường trực
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid – 19, tại Phòng họp Thành viên
UBND huyện.
❖ 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.
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