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

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

Số: 45/LT-UBND                   Cù Lao Dung, ngày 15 tháng 11 năm 2021 
 

LỊCH LÀM VIỆC 

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

(từ ngày 15/11/2021 - 21/11/2021) 
 

 

 

* Thứ Hai, ngày 15/11/2021:  

- Chủ tịch: 

+ 07 giờ, Hội ý Thường trực Huyện ủy. 

+ 08 giờ, nghe Giám đốc Trung tâm Y tế báo cáo tình hình chuẩn bị các 

điều kiện, phương án điều trị F0 không triệu chứng tại nhà, cách ly y tế F1 tại 

nhà và triển khai mô hình Trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19. 

Mời Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự, tại Phòng làm việc 

của Chủ tịch.  

- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương làm việc với Thường trực Hội đồng giải 

phóng mặt bẳng, dự án ICRSL. Mời Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

và đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng dự, tại 

Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự trực tuyến mít tinh kỷ niệm 91 năm 

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết 

dân tộc ở khu dân cư năm 2021, tại Phòng họp số 01 - Văn phòng HĐND và 

UBND huyện (theo Thư mời của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự họp Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 huyện, tại Phòng họp Ban Chấp hành (theo Giấy mời của 

Huyện ủy). 

* Thứ Ba, ngày 16/11/2021: 

- 07 giờ 30, Chủ tịch dự họp nghe báo cáo và đề xuất chủ trương nghiên 

cứu, lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Trần Đề, tại phòng họp số 2, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (theo Thư mời của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- 07 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự Hội nghị trực tuyến triển khai Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng qua phầm mềm “Google meet”, tại Phòng làm việc của Phó 

Chủ tịch (theo Giấy mời của Sở Tư pháp). 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo Phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Cù Lao Dung, tại 

Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương họp nội dung về tình hình 

thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
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Sóc Trăng. Mời Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo 

Thanh tra huyện; đại diện Ban Tiếp công dân huyện cùng dự, tại Phòng làm việc 

của Chủ tịch (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Thanh tra huyện 

chuẩn bị nội dung). 

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc nghe Trưởng Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả rà soát, thống kê và phê duyệt danh sách hộ 

nghèo khó khăn về nhà ở để trình Ban Chỉ đạo huyện, tại Phòng làm việc của Phó 

Chủ tịch. 

* Thứ Tư, ngày 17/11/2021: 

- 07 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương làm việc với Sở Xây dựng 

về công tác lập Quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch Đô thị An Thạnh 3 và điều 

chỉnh Quy hoạch thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tại phòng họp Sở 

Xây dựng tỉnh Sóc Trăng (có Thư mời). 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc nghe Trưởng Phòng Văn hóa và Thông 

tin báo cáo tình hình lựa chọn và triển khai thực hiện mô hình phát triển du lịch 

gắn vườn cây ăn trái. Mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cùng dự, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương họp xác định diện tích đất 

rừng trên khu đất chuẩn bị thực hiện dự án bến khách ngang sông Cù Lao Dung 

- Trần Đề. Mời Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng 

Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính cùng 

dự, tại Phòng làm việc của Chủ tịch (Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chuẩn bị nội dung). 

* Thứ Năm, ngày 18/11/2021:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch giải quyết công việc cơ quan.  

- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện 

Chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ 

đội Biên phòng (2011-2020), tại phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông (theo 

Thư mời của UBND tỉnh). 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp Tổ vận động, tuyên truyền thuộc 

Dự án ICRSL, tại Phòng họp Ban Chấp hành (theo Lịch làm việc của Huyện ủy).  

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự kiến dự Hội nghị trực tuyến 

triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030, tại Phòng họp số 01 - Văn phòng HĐND 

và UBND huyện (theo Thông báo Lịch làm việc của Huyện ủy). 

* Thứ Sáu, ngày 19/11/2021:  

- 08 giờ, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương nghe Trưởng Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thành lập Hợp tác xã nghêu. 

Mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã An 

Thạnh Nam cùng dự, tại Phòng làm việc của Chủ tịch. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch hội ý các Phó Chủ tịch và Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND huyện. Mời Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, tại Phòng 

làm việc của Chủ tịch. 
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* Thứ Bảy, ngày 20/11/2021:  

- 08 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự họp trực tuyến với Chính phủ về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

* Chủ Nhật, ngày 21/11/2021: 

- 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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