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

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

       Số: 17/LT-UBND                     Cù Lao Dung, ngày 08 tháng 5 năm 2022 

 

LỊCH LÀM VIỆC 

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

(từ ngày 09/5/2022 – 13/5/2022) 
 

 

* Thứ Hai, ngày 09/5/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương tiếp và làm việc với Đoàn 

kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình triển khai một số 

dự án trên địa bàn huyện (có Thư mời). 

- 07 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc tại cơ quan. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 

huyện năm 2022 (lớp 1), tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh, thành phố Sóc 

Trăng (theo Công văn của Sở Nội vụ). 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương họp Tổ Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo 

huyện, tại Hội trường số 1 - Văn phòng HĐND và UBND huyện (có Thư mời). 

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc tại cơ quan. 

* Thứ Ba, ngày 10/5/2022 

- 06 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự Lễ phát động Tháng hành động về 

an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Sóc Trăng năm 2022, tại Công viên 30/4 thành phố 

Sóc Trăng (theo Giấy mời của BCĐ tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh). 

- 08 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra 

của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (theo 

Giấy mời của Huyện ủy). 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp trao đổi, thống nhất nội dung trong 

tổ chức triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người 

có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, tại Phòng họp Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng (theo Giấy mời của Sở LĐTBXH). 

* Thứ Tư, ngày 11/5/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 

huyện năm 2022 (lớp 1), tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh, thành phố Sóc 

Trăng (theo Công văn của Sở Nội vụ). 

- 07 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng 

nhân dân cấp huyện năm 2022 (lớp 2), tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh, thành 

phố Sóc Trăng (theo Công văn của Sở Nội vụ).  

- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Quản 

lý dự án ICRSL về tiến độ thực hiện sinh kế và giám sát đánh giá thuộc TDA 7. 

Mời đồng chí Đồ Văn Thừa, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn cùng dự, tại Hội trường số 1 - Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

* Thứ Năm, ngày 12/5/2022 

- 07 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng 

nhân dân cấp huyện năm 2022 (lớp 2), tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh, thành 

phố Sóc Trăng (theo Công văn của Sở Nội vụ). 
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- 08 giờ, Chủ tịch hội ý 3 Thường trực. Mời Chánh Thanh tra, Phó Chánh 

Thanh tra, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Tiếp công dân 

cùng dự, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (theo Thông báo Lịch làm việc 

của Thường trực Huyện ủy).  

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương dự Hội nghị đóng góp dự 

thảo rà soát, bổ sung Phương án nhà đất công. Mời thành viên Ủy ban nhân dân 

huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch 

chuẩn bị nội dung, tại Hội trường số 1 - Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ 

chuyên ngành tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 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”, tại Hội trường Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Sóc Trăng (theo Thư mời của Sở KHCN). 

- 15 giờ, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương làm việc với Đảng ủy - Ủy ban 

nhân dân thị trấn Cù Lao Dung về kêu gọi đầu tư chợ theo hình thức xã hội hóa. 

Mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. Giao UBND thị trấn Cù Lao Dung chuẩn bị nội 

dung và mời thành phần có liên quan cùng dự, tại Hội trường số 1 - Văn phòng 

HĐND và UBND huyện.  

* Thứ Sáu, ngày 13/5/2022 

- 08 giờ, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương nghe đơn vị tư vấn thông qua 

quy hoạch xây dựng vùng huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2040, 

tầm nhìn đến năm 2050, tại Hội trường số 1 - Văn phòng HĐND và UBND huyện 

(có Thư mời). 

- PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 

huyện năm 2022 (lớp 2), tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh thành phố Sóc Trăng 

(theo Công văn của Sở Nội vụ). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự họp về kế hoạch lấy ý kiến cán bộ hưu trí đối với 

định hướng Quy hoạch vùng huyện, tại Phòng họp Ban Thường vụ (theo Thông 

báo lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy). 

- 13 giờ 30 phút, PCT. Lê Minh Đương tổ chức họp dân về giải phóng mặt 

bằng Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao 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. HU, TT. HĐND huyện; 

- CT và các PCT. UBND huyện;                                                                   

- Các ban ngành, đơn vị sự nghiệp huyện;   

- Các đơn vị trực thuộc TW; 
- UBMTTQVN huyện và các đơn vị Đoàn thể huyện;               

- UBND các xã, thị trấn; 

- VNPT, ĐLCLD “để phối hợp”; 

- Các bộ phận thuộc VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                                       

TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Dương Văn Tiếng 
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