
   ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÙ LAO DUNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

       Số: 44/LT-UBND                     Cù Lao Dung, ngày  07  tháng  11  năm 2021 

 

LỊCH LÀM VIỆC 

Của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung 

(từ ngày 08/11/2021 - 14/11/2021) 
 

 

* Thứ Hai, ngày 08/11/2021:  

-  08 giờ, Chủ tịch và PCT. Nguyễn Thị Ngọc nghe Giám đốc Trung tâm 

Y tế huyện báo cáo công tác chuẩn bị tiêm vắc xin Vero Cell diện rộng trên địa 

bàn huyện, tại phòng làm việc của Chủ tịch. 

- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương dự kiểm tra kinh tế - xã hội tại xã An Thạnh Nam 

(theo lịch làm việc của Huyện ủy). 

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự kiểm tra kinh tế - xã hội tại xã Đại 

Ân 1 (theo lịch làm việc của Huyện ủy). 

- 14 giờ, Chủ tịch dự đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án ICRSL 

trên tuyến Đường tỉnh 933B đoạn qua khu vực thị trấn Cù Lao Dung, tại phòng 

họp số 01 - Văn phòng HĐND và UBND huyện (có Thư mời). 

-  14 giờ, PCT. Lê Minh Đương dự họp triển khai Kế hoạch số 134/KH-UBND 

ngày 03/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung thực hiện thu hồi, 

tiếp nhận đất các vuông hợp đồng thuê, đất chiếm do người dân tự nguyện 

trả lại và phương án quản lý khi tiếp nhận, thu hồi đất tại xã An Thạnh Nam , 

tại phòng họp số 02 - Văn phòng HĐND và UBND huyện (có Thư mời). 

* Thứ Ba, ngày 09/11/2021: 

-  08 giờ, Chủ tịch dự kiểm tra kinh tế - xã hội tại xã An Thạnh 1 (mời 

thành viên Đoàn cùng dự). 

-  07 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc giải quyết công việc cơ quan. 

-  08 giờ, PCT. Lê Minh Đương họp trực tuyến về tiến độ thực hiện các 

hoạt động sinh kế thuộc TDA 7, Dự án ICRSL. Mời đại diện lãnh đạo Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng dự, tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch 

(theo Giấy mời của Ban Quản lý dự án 2). 

- 14 giờ, Chủ tịch nghe Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

báo cáo công tác chuyên môn của ngành, tại phòng làm việc của Chủ tịch. 

* Thứ Tư, ngày 10/11/2021: 

- 07 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương đi kiểm tra các tuyến đê 

sông thuộc dự án WB9 (có Thư mời). 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc họp Ban Biên tập Đặc san xuân Nhâm Dần 

2022 gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Cù Lao Dung (30/4/2002 - 

30/4/2022), tại phòng họp số 01 - Văn phòng HĐND và UBND huyện (có Thư mời). 

- 16 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự họp trực tuyến về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng, tại phòng họp số 01 - Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 
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* Thứ Năm, ngày 11/11/2021:  

-  08 giờ, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương đi kiểm tra các tuyến đê sông 

thuộc dự án WB9. 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp Hội đồng xét nâng bậc lương 

trước thời hạn năm 2021, tại phòng họp số 01 - Văn phòng HĐND và UBND 

huyện (có Thư mời). 

- 16 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự họp trực tuyến về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng, tại phòng họp số 01 - Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

* Thứ Sáu, ngày 12/11/2021:  

- 08 giờ, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương dự làm việc với đồng chí 

Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ giải quyết 

khiếu kiện liên quan đến đất đai Nông trường 30/4 (cũ) huyện Cù Lao Dung. 

Mời Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự, tại phòng họp số 01, 

Văn phòng UBND tỉnh (theo Thư mời của UBND tỉnh). 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự tiếp xúc cử tri trực tuyến kỳ họp cuối 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, tại phòng họp số 01 - Văn phòng 

HĐND và UBND huyện (theo Giấy mời của HĐND huyện). 

- 16 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự họp trực tuyến về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng, tại phòng họp số 01 - Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

* Thứ Bảy, ngày 13/11/2021:  

- 08 giờ, Chủ tịch và PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp trực tuyến với Chính 

phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương tiếp Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân 

tỉnh đi kiểm tra tiến độ Dự án WB9 (có Thư mời).  

* Chủ Nhật, ngày 14/11/2021: 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

∆ Ghi chú: Lịch làm việc này thay thư mời những cuộc họp do Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì mà không có thư mời riêng./.  
 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện;                                                                   

- Các ban ngành, đoàn thể huyện;                 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NC. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG    
   

 
 

Dương Văn Tiếng 
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