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LỊCH LÀM VIỆC 

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

(từ ngày 06/12/2021 – 11/12/2021) 
 

  

* Thứ Hai, ngày 06/12/2021:  

- 08 giờ 30, Chủ tịch hội ý Thường trực UBND huyện. Nội dung về việc giải 

phóng mặt bằng mở rộng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Mời đại diện lãnh đạo 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính 

Kế hoạch cùng dự, tại Phòng họp số 01, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch làm việc với Điện lực Cù Lao Dung về việc di dời trụ 

điện trước Quảng trường khu hành chính. Mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Văn phòng Huyện ủy cùng dự, tại phòng làm việc của Chủ tịch. 

- 13 giờ 30, PCT.Lê Minh Đương đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, 

dự án ICRSL. Mời Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng đi. 

- 14 giờ, PCT.Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội nghe báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu do ngành phụ trách và 

tình hình triển khai thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 

08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 

của Thủ tướng Chính phủ, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

* Thứ Ba, ngày 07/12/2021:  

- 08 giờ, Chủ tịch dự Hội thảo trực tuyến trên phần mềm Google meeting 

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình vườn cây ăn 

trái kết hợp với du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và sinh thái đất ngập nước 

tại các huyện Cù Lao Dung và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng” (theo Thư mời của Hiệp 

Hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng). 

- 08 giờ, PCT.Lê Minh Đương đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại 

xã An Thạnh 2, dự án ICRSL. Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện; đồng chí Lữ Duy Thanh, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

đồng chí Lê Văn Linh, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã An Thạnh 2 và đồng chí Ngô Thanh Toàn, công chức Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đi. 

- 09 giờ, PCT.Nguyễn Thị Ngọc dự Lễ khánh thành cầu giao thông nông 

thôn xã An Thạnh Đông và xã An Thạnh 2 (theo Thư mời của MTTQ huyện). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng 

địa phương năm 2021, tại Phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện (theo Giấy mời 

của Ban Chỉ huy Quân sự huyện). 

- 13 giờ 30, PCT.Nguyễn Thị Ngọc dự Lễ khởi công cầu giao thông nông 

thôn tại xã An Thạnh Nam (theo Thư mời của MTTQ huyện). 
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* Thứ Tư, ngày 08/12/2021: 

- 08 giờ, Chủ tịch đi kiểm tra tuyến Huyện lộ 10 và làm việc với Đảng ủy, 

Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1 về việc thống nhất tháo dỡ khu hành chính (cũ). Mời 

Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng cùng đi. 

- 08 giờ, PCT.Lê Minh Đương họp Hội đồng sáng kiến huyện, tại Phòng 

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

- 13 giờ 30, Chủ tịch làm việc với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

nghe báo cáo tiến độ thu hồi đất hết hợp đồng ở Nông trường 30/4 (cũ) và một số 

nội dung liên quan đến đất đai Nông trường, tại phòng làm việc của Chủ tịch. 

- 13 giờ 30, PCT.Lê Minh Đương đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, 

dự án ICRSL. Mời Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng đi.  

- 14 giờ, PCT.Nguyễn Thị Ngọc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2021, tại Phòng họp số 01, 

Văn phòng HĐND và UBND huyện. Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. 

* Thứ Năm, ngày 09/12/2021:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự họp đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2021, tại Phòng họp số 01, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT.Nguyễn Thị Ngọc họp sơ kết hoạt động của 

Tổ Covid cộng đồng (có Thư mời). 

- 13 giờ 30, PCT.Lê Minh Đương đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, 

dự án ICRSL. Mời Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng đi. 

* Thứ Sáu, ngày 10/12/2021:  

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện, tại phòng họp Ban Chấp hành Huyện ủy (theo Giấy mời của 

Huyện ủy). 

* Thứ Bảy, ngày 11/12/2021:  

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

bệnh Covid-19. 

* Chủ Nhật, ngày 12/12/2021: 

- 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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