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Số: 50/LT-UBND                   Cù Lao Dung, ngày 19 tháng 12 năm 2021 
 

LỊCH LÀM VIỆC 

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

(từ ngày 20/12/2021 – 26/12/2021) 

 

 

* Thứ Hai, ngày 20/12/2021:  

- 07 giờ 30, PCT.Lê Minh Đương đi vận động, tuyên truyền giải phóng mặt 

bằng - dự án WB9. Mời Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng đi (cả ngày). 

- 08 giờ, Chủ tịch hội ý thường trực Huyện ủy. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch đi công tác cơ sở, nội dung về vận động giải phóng mặt 

bằng thi công một số hạng mục thuộc Dự án WB9 (có Chương trình riêng). 

* Thứ Ba, ngày 21/12/2021:  

- 08 giờ, PCT.Lê Minh Đương dự kiến họp Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh, 

tại Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh (theo Thư mời của Chủ tịch UBND tỉnh). 

- 08 giờ, Chủ tịch và PCT. Nguyễn Thị Ngọc đi thăm viếng Nhà nguyện Cồn 

Tròn, xã Đại Ân 1 nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021. Mời thành phần Đoàn cùng đi. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT.Nguyễn Thị Ngọc họp triển khai Kế hoạch 

chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tại Phòng họp số 1, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện (có Thư mời).  

* Thứ Tư, ngày 22/12/2021: 

- 07 giờ 30, Chủ tịch họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (có Thư mời). 

- 07 giờ 30, PCT.Nguyễn Thị Ngọc đi khảo sát thực tế các trường hợp 

vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Đường tỉnh 933B, đoạn trên địa bàn xã 

An Thạnh 2 (theo Thông báo lịch làm việc của Văn phòng Huyện ủy). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương họp Ban Tổ chức, các Tiểu ban 

phục vụ Lễ Công bố xã Đại Ân 1 đạt chuẩn nông thôn mới, tại Trung tâm Văn hóa - 
Hội nghị huyện (có Thư mời).   

* Thứ Năm, ngày 23/12/2021:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương kiểm điểm tập thể, cá nhân 

Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2021 (theo Giấy mời của Huyện ủy).   

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc họp Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Cù Lao Dung, tại Phòng họp số 1, 
Văn phòng HĐND và UBND huyện (có Thư mời). 

* Thứ Sáu, ngày 24/12/2021:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương tiếp tục dự họp kiểm điểm tập 

thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2021 (theo Giấy mời của Huyện ủy).  
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- 08 giờ, PCT.Nguyễn Thị Ngọc nghe Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

báo cáo công tác chuẩn bị nhập học năm học 2021-2022, tại Phòng làm việc của 

Phó Chủ tịch. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 02 năm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện Kế hoạch số 96-KH/HU ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 

Chỉ thị số 36-CT/TWngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu 

quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tại 

Trung tâm Văn hóa - Hội nghị huyện (theo Thư mời của Công an huyện). 

- 14 giờ, PCT.Nguyễn Thị Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức tuyển dụng 

Viên chức năm 2021. 

* Thứ Bảy, ngày 25/12/2021:  

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

bệnh Covid-19. 

* Chủ Nhật, ngày 26/12/2021: 

- 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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