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LỊCH LÀM VIỆC 

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

(từ ngày 20/6/2022 – 24/6/2022) 
 

* Thứ Hai, ngày 20/6/2022 

- 08 giờ, Chủ tịch làm việc với lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mời 

Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện cùng đi (theo Chương 

trình riêng).  

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

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp định kỳ quý II với Khối Vận 

(theo Giấy mời của Huyện ủy). 

- 14 giờ, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương hội ý Thường trực Huyện ủy 

(theo lịch làm việc của Huyện ủy).  

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với lãnh đạo và công chức Văn 

phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung triển khai Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và phân bổ 

vốn cho các xã, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

* Thứ Ba, ngày 21/6/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch dự họp định kỳ quý II với Khối Đảng (theo Giấy 

mời của Huyện ủy). 

- PCT. Lê Minh Đương: 

+ 08 giờ, đối thoại giải quyết vướng mắc các công trình giải phóng mặt 

bằng công trình Trường Mầm non Rạng Đông, ấp Lê Minh Châu B, xã An Thạnh 

Đông. Mời Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng, đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện 

và UBND xã An Thạnh Đông cùng dự. Điểm tại UBND xã An Thạnh Đông. Giao 

UBND xã An Thạnh Đông mời hộ dân cùng dự. 

+ 09 giờ 30, đối thoại giải quyết vướng mắc các công trình giải phóng mặt 

bằng Công trình đường giao thông lộ tẻ Khém Ông Bộ (Giai đoạn 3). Mời Giám 

đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và đại diện lãnh đạo UBND xã An 

Thạnh Đông cùng dự. Điểm tại UBND xã An Thạnh Đông. Giao UBND xã An 

Thạnh Đông mời hộ dân cùng dự.  

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc lãnh đạo và công chức Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết chế độ chính sách cho công 

dân, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

- 14 giờ, Chủ tịch dự Hội nghị tiếp xúc cử tri cùng Đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh Sóc Trăng, tại Nhà văn hóa xã An Thạnh 1 (theo Thư mời của 

UBMTTQVN huyện). 
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- 14 giờ, PCT. Lê Minh Đương và PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc tại cơ 

quan. 

* Thứ Tư, ngày 22/6/2022 

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

(theo Giấy mời của Huyện ủy). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch họp về công tác kiểm tra, rà soát khiếu nại liên quan 

đến Nông trường 30/4 (cũ), tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo 

Thư mời của UBND tỉnh). 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng, đơn vị huyện Cù Lao Dung, tại Hội trường số 1 - Văn phòng 

HĐND và UBND huyện (theo Giấy mời của Tổ đại biểu HĐND huyện). 

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh duyệt chương trình lễ Hướng ứng Hành trình đỏ “Giọt hồng trên đất Cù Lao” 

và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022.  

* Thứ Năm, ngày 23/6/2022 

- 07 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự Lễ hưởng ứng Chương trình Hành 

trình đỏ “Giọt hồng trên đất Cù Lao” và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 

2022 (theo Thư mời của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện). 

- 08 giờ, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương họp dân giải quyết khó khăn, 

vướng mắc dự án Đường huyện 11. Mời đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất 

tỉnh Sóc Trăng, đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và đại diện lãnh đạo UBND xã An Thạnh 

Đông cùng dự. Điểm tại UBND xã An Thạnh Đông. Giao Phòng Tài nguyên và 

Môi trường phối hợp UBND xã An Thạnh Đông mời hộ dân cùng dự. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Nguyễn Thị Ngọc nghe báo cáo thẩm tra, 

xác minh diện tích đất xây dựng Bia kỷ niệm Trường chính trị đầu tiên của tỉnh. 

Mời Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Văn hóa và Thông 

tin, đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Cù Lao Dung 

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

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự họp định kỳ quý II với Khối Pháp 

luật (theo Giấy mời của Huyện ủy). 

* Thứ Sáu, ngày 24/6/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương dự Hội nghị lần thứ chín 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Giấy mời 

của Huyện ủy). 

- 07 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự Hội nghị giao ban công tác khoa 

giáo - văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2022, tại Hội trường Huyện ủy Long Phú 

(theo Giấy mời của Ban Tuyên giáo tỉnh). 



 

3 
 

 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tiếp tục dự Hội nghị lần thứ chín 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Giấy mời 

của Huyện ủy). 

∆ 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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