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LỊCH LÀM VIỆC 

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

(từ ngày 27/6/2022 – 01/7/2022) 
 

* Thứ Hai, ngày 27/6/2022 

- 07 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương và PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc tại 

cơ quan. 

- 08 giờ, Chủ tịch làm việc với Chánh và các Phó Chánh Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Điểm phòng làm việc Chủ tịch. 

- 09 giờ, Chủ tịch làm việc với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

nghe thông qua dự thảo Phương án giao đất (bổ sung) ở Nông trường 30/4 (cũ) 

cho các hộ dân. Giao Văn phòng HĐND và UBND phối hợp Phòng Tài nguyên 

và Môi trường chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự. 

- 14 giờ, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương họp với các ngành khối pháp 

luật xem xét xử lý các hợp đồng thuê đất đã hết hạn tại Nông trường 30/4 (cũ). 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tại Hội trường số 1 - 

Văn phòng HĐND và UBND huyện (có Giấy mời). 

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

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nghe thông qua Kế hoạch giảm nghèo 

năm 2022 và Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2027, tại Phòng làm việc 

của Phó Chủ tịch. 

* Thứ Ba, ngày 28/6/2022 

- 08 giờ, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương dự họp Chi bộ Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, tại Hội trường số 2 - Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp triển khai thông báo chấm dứt và 

thanh lý Hợp đồng Đại lý thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tại Hội trường số 1 - 

Văn phòng HĐND và UBND huyện (theo Giấy mời của Bảo hiểm xã hội huyện).  

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương đi kiểm tra công tác giải 

phóng mặt bằng các tuyến đường huyện 12A, 13, 14. Mời đại diện Lãnh đạo Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, UBND xã An Thạnh Tây, Đại Ân 1, An Thạnh 2, An 

Thạnh 3, An Thạnh Đông cùng đi.  

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra 

tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp, năm 2022, tại Hội trường số 1 - Văn phòng HĐND 

và UBND huyện (có Giấy mời). 



 

2 
 

 

* Thứ Tư, ngày 29/6/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác Quân sự, quốc phòng địa 

phương 6 tháng đầu năm 2022, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện (theo 

giấy mời của Đảng ủy Quân sự). 

- 07 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng 

Việt Nam và các văn bản chi tiết năm 2022, tại Hội trường Đồn Biên phòng An 

Thạnh Ba. 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với lãnh đạo Phòng Nội vụ nghe 

báo cáo đề xuất nhân sự Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin, nhiệm kỳ 

2022-2027. Mời Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin, Chủ tịch Hội 

Người Cao tuổi huyện cùng dự, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

- 14 giờ, Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 12-KL/TW, 

ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP, ngày 31/12/2021 

của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (theo Thư mời của Văn 

phòng UBND tỉnh). 

- 14 giờ, PCT. Lê Minh Đương họp các hộ dân thuộc dự án mở rộng đường 

tỉnh 933B (giai đoạn 2). Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội 

dung, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị huyện (có Giấy mời). 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện nghe thông qua Kế hoạch kiểm 

tra quy chế dân chủ cơ sở đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện, tại 

Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

* Thứ Năm, ngày 30/6/2022 

- 07 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương đi công tác tại Sóc Trăng. 

- 08 giờ, Chủ tịch đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng Đê sông Cồn Tròn, Đê 

sông Bến Bạ, xã An Thạnh 2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội 

dung, tại UBND xã An Thạnh 2 (có Giấy mời). 

- 09 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự trao quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo nhân tháng hành động vì trẻ em, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị huyện.  

- 13 giờ 30, Chủ tịch làm việc với các hộ thuê đất (hết hạn hợp đồng) 

nhưng chưa trả đất. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

Chủ tịch UBND xã An Thạnh Nam chuẩn bị nội dung và mời các hộ dân. 

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc giám sát chi bộ Văn hóa và Thông tin 

về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình số 

15-CTr/HU, ngày 14/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị 

quyết số 05-NQ/TU, ngày 02/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Sóc 

Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (có Thông báo). 

- 14 giờ, PCT. Lê Minh Đương làm việc với Ngành Nông nghiệp (theo 

Thông báo Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy). 
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* Thứ Sáu, ngày 01/7/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị lần thứ chín Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (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 làm việc tại cơ quan. 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Giám đốc Trung tâm Giáo 

dục Nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên và đại diện lãnh đạo Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội nghe báo cáo, đề xuất việc thực hiện Thông báo 

số 199-TB/VPHU ngày 24/6/2022 của Văn phòng Huyện ủy thông báo kết luận 

của đồng chí Bí thư Huyện ủy, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

∆ 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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