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LỊCH LÀM VIỆC 

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

(Từ ngày 31/5/2021 - 04/6/2021) 
 

 

* Thứ hai, ngày 31/5/2021:  

- Buổi sáng:  

+ Bí thư-Chủ tịch và PCT Lê Minh Đương giải quyết công việc tại cơ quan. 

+ 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự lễ tang Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 

Trần Thị Hoa, tại xã Đại Ân 1. 

- Buổi chiều:  

+ 14 giờ, Bí thư-Chủ tịch dự họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, tại Phòng 

họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

+ PCT Lê Minh Đương và PCT. Nguyễn Thị Ngọc giải quyết công việc tại 

cơ quan. 

* Thứ ba, ngày 01/6/2021:  

- Buổi sáng:  

+ Bí thư-Chủ tịch và PCT Lê Minh Đương giải quyết công việc tại cơ quan. 

+ 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông năm 2021 tỉnh Sóc Trăng, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND 

tỉnh (Theo Thư mời của Chủ tịch UBND tỉnh). 

- Buổi chiều:  

+ Bí thư-Chủ tịch giải quyết công việc tại cơ quan. 

+ 14 giờ, PCT. Lê Minh Đương tiếp và làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng. Mời Chánh án Tòa án nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Tài 

nguyên và Môi trường cùng dự, tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch. 

+ 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc cùng một số ngành làm việc với đồng chí 

Trần Văn Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, tại 

Phòng làm việc của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (Theo Chương trình riêng). 

* Thứ tư, ngày 02/6/2021:  

- Buổi sáng: 07 giờ 30, Bí thư-Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tiếp và làm việc 

với đoàn công tác của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tại 

Phòng họp số 1 - Văn phòng HĐND và UBND huyện (Có Thư mời). 

- Buổi chiều: Bí thư-Chủ tịch và các Phó Chủ tịch giải quyết công việc tại 

cơ quan. 
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* Thứ năm, ngày 03/6/2021:  

- Buổi sáng:  

+ 08 giờ, Bí thư-Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương họp chỉ đạo công tác 

sản xuất nông nghiệp, tại Phòng họp số 1 - Văn phòng HĐND và UBND huyện 

(Có Thư mời). 

+ 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Đài Truyền thanh huyện, 

tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch (Theo Chương trình làm việc riêng). 

- Buổi chiều:  

+ 14 giờ, Bí thư-Chủ tịch làm việc với một số đồng chí ứng cử viên đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

+ 14 giờ, PCT. Lê Minh Đương làm việc với hộ dân có liên quan đến thu tiền 

thuê đất của Nông trường 30/4 (cũ), tại Ban Tiếp công dân huyện (Có Thư mời). 

+ 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Trung tâm Y tế huyện xem 

xét Tờ trình dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mời Chỉ huy 

trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng 

dự, tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch. 

* Thứ sáu, ngày 04/6/2021:  

- Buổi sáng:  

+ 07 giờ 30, Bí thư-Chủ tịch họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để kiểm 

điểm tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và bàn phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 

năm 2021, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy (Theo Thư mời của Chủ tịch 

UBND tỉnh). 

+ 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất 

tỉnh Sóc Trăng, xác định phạm vi đất công cộng để thu hồi đất Đường huyện 11, 

12A, tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch (Có Thư mời). 

+ PCT. Nguyễn Thị Ngọc giải quyết công việc tại cơ quan. 

- Buổi chiều: Bí thư-Chủ tịch và các Phó Chủ tịch giải quyết công việc tại 

cơ quan. 

∆ 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;                                                                   

- Ban ngành, đoàn thể huyện;                 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NC.                                                          
                      

TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
     

Đỗ Văn Trương 
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