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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 40/LT-UBND

Cù Lao Dung, ngày 09 tháng 10 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
Của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung
(từ ngày 11/10/2021 - 17/10/2021)
* Thứ Hai, ngày 11/10/2021:
- 08 giờ, Chủ tịch hội ý Thường trực Huyện ủy.
- 09 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị
Lễ vận động, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.
Mời Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bí thư Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh và Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện cùng
dự, tại phòng làm việc Phó Chủ tịch.
- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp trực tuyến
Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng về
công tác phòng, chống dịch Covid-19, tại phòng họp số 01 - Văn phòng HĐND và
UBND huyện (có Thư mời).
- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ban
Dân tộc tỉnh Sóc Trăng. Mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài
nguyên và Môi trường và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cùng dự, tại
phòng làm việc của Phó Chủ tịch (theo Công văn số 565/UBND-VP ngày
08/10/2021 của Ban Dân tộc tỉnh).
* Thứ Ba, ngày 12/10/2021:
- 08 giờ, Chủ tịch dự làm việc với Chi cục Thuế khu vực Long Phú về tình
hình thu ngân sách 09 tháng đầu năm 2021. Mời Trưởng Phòng Tài chính - Kế
hoạch cùng dự, tại phòng làm việc của Chủ tịch.
- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương đi kiểm tra tiến độ thi công xây dựng
Đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp, dự án ICRSL. Mời đồng chí Lữ Duy
Thanh, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng đi (theo Kế hoạch của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
- 07 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện
Cù Lao Dung nhiệm kỳ 2021-2026, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị huyện (theo
Thư mời của Hội Liên hiệp Phụ nữ).
- 13 giờ 30, Chủ tịch đi kiểm tra một số công trình phòng chống lụt bão
tại xã An Thạnh Đông. Mời đồng chí Phan Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ
huy Quân sự huyện; đồng chí Nguyễn Văn Đắc, Trưởng Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn và Chủ tịch UBND xã An Thạnh Đông cùng đi.
- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ vận
động, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, tại Đền
thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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- 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 (có Thư mời).
* Thứ Tư, ngày 13/10/2021:
- 07 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Lễ vận động, hỗ trợ nhà ở cho
hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
(theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn
về nhà ở huyện).
- 14 giờ, PCT. Lê Minh Đương dự họp định kỳ với các xã, thị trấn, tại
phòng họp Ban Chấp hành Huyện ủy (theo Giấy mời của Huyện ủy).
- 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 (có Thư mời).
* Thứ Năm, ngày 14/10/2021:
- 07 giờ 30, Chủ tịch đi kiểm tra một số công trình phòng chống lụt bão
tại xã An Thạnh 1. Mời đồng chí Phan Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy
Quân sự huyện; đồng chí Nguyễn Văn Đắc, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn và Chủ tịch UBND xã An Thạnh 1 cùng đi.
- 07 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự Hội thảo đề tài lịch sử Đảng bộ xã
An Thạnh 1, tập 2 giai đoạn 1975-2020, tại phòng họp Ban Chấp hành Huyện ủy
(theo Giấy mời của Huyện ủy).
- 13 giờ 30, Chủ tịch đi kiểm tra một số công trình phòng chống lụt bão
tại xã An Thạnh Tây. Mời đồng chí Phan Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ
huy Quân sự huyện; đồng chí Nguyễn Văn Đắc, Trưởng Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn và Chủ tịch UBND xã An Thạnh Tây cùng đi.
- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự Hội thảo đề tài lịch sử Đảng bộ xã
An Thạnh 2, tập 2 giai đoạn 1975-2020, tại phòng họp Ban Chấp hành Huyện ủy
(theo Giấy mời của Huyện ủy).
- 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 (có Thư mời).
* Thứ Sáu, ngày 15/10/2021:
- 08 giờ, Chủ tịch đi kiểm tra tiến độ thi công xây dựng khôi phục rừng
ngập mặn ven biển dự án ICRSL. Mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn cùng đi (theo Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn).
- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch
Covid-19, công tác giải phóng mặt bằng và phòng chống triều cường trên địa
bàn xã An Thạnh 2 (theo Thông báo lịch làm việc của Huyện ủy).
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- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch
Covid-19, công tác giải phóng mặt bằng và phòng chống triều cường trên địa
bàn xã An Thạnh 3 (theo Thông báo lịch làm việc của Huyện ủy).
- 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 (có Thư mời).
* Thứ Bảy, ngày 16/10/2021:
- 08 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự họp trực tuyến với Chính phủ về
công tác phòng, chống dịch Covid-19, 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 (có Thư mời).
* Chủ Nhật, ngày 17/10/2021:
- 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 (có Thư mời).
∆ 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

