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LỊCH LÀM VIỆC 

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

(từ ngày 30/5/2022 – 03/6/2022) 
 

* Thứ Hai, ngày 30/5/2022 

- 06 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự triển khai thực hiện theo nội dung 

Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về 

việc bổ sung nội dung Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông nguy 

hiểm trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tại Ban Quản lý Dự án 2 tỉnh Sóc Trăng. 

- 07 giờ 30, Chủ tịch hội ý Thường trực Huyện ủy.  

- 10 giờ, Chủ tịch và PCT. Nguyễn Thị Ngọc họp triển khai kế hoạch tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại, mũi 2 cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi và kế hoạch 

phòng, chống bệnh tay chân miệng chủ động, tại Hội trường số 1 - Văn phòng 

HĐND và UBND huyện (có Giấy mời). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương họp chuẩn bị nội dung tiếp 

và làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tại Phòng làm 

việc Chủ tịch (có Giấy mời). 

- 15 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Chi bộ Văn phòng HĐND và 

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

* Thứ Ba, ngày 31/5/2022 

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

Dự án WB9 tại xã An Thạnh Nam (theo Thông báo lịch làm việc của Thường 

trực Huyện ủy). 

- 08 giờ, Chủ tịch dự Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp xã, 

cấp huyện năm 2021, và sơ kết công tác cải cách hành chính 5 tháng đầu năm 

2022, tại Hội trường số 1 - Văn phòng HĐND và UBND huyện (có Giấy mời). 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo và công chức chuyên môn nghe báo cáo tình hình huy động trẻ mầm non 

và thống nhất nội dung Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tại 

phòng làm việc Phó Chủ tịch. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch làm việc tại Sở Xây dựng về Quy hoạch vùng huyện và 

Quy hoạch Khu tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng Cầu Đại Ngãi.  

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương làm việc tại cơ quan. 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Trưởng phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội và Giám đốc Trung tâm GDNN và GDTX nghe báo cáo 



 

2 
 

 

tình hình thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ngành phụ trách năm 2022 và kế 

hoạch Quốc tế thiếu nhi 01/6, tại phòng làm việc Phó Chủ tịch. 

* Thứ Tư, ngày 01/6/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022, tại Trụ sở 

chỉ huy Trung đoàn 1, thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (theo 

Thư mời của Ban Chỉ huy Trung đoàn 1, Sư đoàn 330). 

- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương nghe báo cáo thực hiện Kế hoạch số 35/KH-

UBND, ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Mời Trưởng phòng 

Tài nguyên và Môi trường và đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện cùng dự (theo 

Thông báo của Lịch làm việc của Huyện ủy). 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Chủ tịch Hội Nạn nhân 

chất độc da cam Dioxin huyện, nghe báo cáo tình hình chuẩn bị nhân sự Đại hội. 

Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự, tại phòng làm việc Phó Chủ tịch. 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, tại Hội trường Công an 

tỉnh (dự kiến). 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với các Phó Trưởng đoàn kiểm 

tra theo Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện để trao đổi thống nhất Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý trật tự xây 

dựng, trật tự lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ và bảo vệ môi 

trường trên địa bàn huyện, tại phòng làm việc Phó Chủ tịch. 

* Thứ Năm, ngày 02/6/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Thường vụ Huyện ủy, tại 

Phòng họp Ban Chấp hành (theo Giấy mời của Huyện ủy). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch khảo sát địa điểm xây dựng khu vui chơi, giải trí xã 

Đại Ân 1 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 

Mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 

Đầu tư xây dựng huyện và Chủ tịch UBND xã Đại Ân 1 cùng đi. 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương làm việc tại cơ quan. 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc nghe thông qua Kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 

trên địa bàn huyện. Mời đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 

và công chức phụ trách cùng dự. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

và Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung, tại phòng làm việc 

Phó Chủ tịch. 

* Thứ Sáu, ngày 03/6/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc tại cơ quan. 
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- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương dự họp dân giải quyết khó khăn, vướng mắc 

công tác giải phóng mặt bằng Đường huyện 11. Mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Chủ tịch 

UBND xã An Thạnh Đông cùng dự, tại UBND xã An Thạnh Đông. Giao Phòng Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã mời hộ dân.  

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương khảo sát tuyến sông Vàm Hồ 

- Long Ẩn (theo Thông báo lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy). 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc tiếp và làm việc với lãnh đạo Sở Nội vụ 

triển khai Quyết định công tác cán bộ. Mời cán bộ, công chức Phòng Nội vụ cùng 

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

∆ 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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