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

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

       Số: 28/LT-UBND                     Cù Lao Dung, ngày 24  tháng 7 năm 2022 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC 

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

(từ ngày 25/7/2022 – 29/7/2022) 
 

 

* Thứ Hai, ngày 25/7/2022 

- 08 giờ, Chủ tịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện 

khóa XII, tại xã An Thạnh 1 (theo Thông báo của Thường trực HĐND huyện). 

- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng 

nhân dân huyện khóa XII, tại xã An Thạnh Nam (theo Thông báo của Thường 

trực HĐND huyện). 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc đi thăm gia đình chính sách nhân kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) (theo Thông 

báo của UBND huyện). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự triển khai Quyết định và tham dự kỳ họp chuyên 

đề lần thứ 5 Hội đồng nhân dân thị trấn Cù Lao Dung Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 

- 2026, tại Hội trường UBND thị trấn Cù Lao Dung (theo Giấy mời của HĐND 

thị trấn Cù Lao Dung). 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội 

đồng nhân dân huyện khóa XII, tại xã An Thạnh 3 (theo Thông báo của Thường 

trực HĐND huyện). 

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự Hội nghị sơ kết thực hiện các Nghị 

quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du 

lịch và công tác 6 tháng đầu năm 2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh 
(theo Giấy mời của Sở VHTTDL).  

* Thứ Ba, ngày 26/7/2022 

- 06 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch thắp hương Đền thờ Bác Hồ và 

viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947-27/7/2022). 

- 07 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách 

tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị 

định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, tại Trung tâm Văn 
hóa Hội nghị huyện (có Giấy mời). 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành 

lập Công đoàn Việt Nam, tại Hội trường Liên đoàn Lao động huyện (theo Thư 

mời của Liên đoàn Lao động huyện). 

- 08 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương họp bàn trao đổi, thống nhất về việc hỗ 

trợ di dời đường dây điện trung, hạ thế bị ảnh hưởng dự án Nâng cấp, mở rộng 
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Đường huyện 11. Mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện và Giám đốc Điện lực Cù Lao 

Dung cùng đi, tại Phòng họp số 02, Sở Giao thông vận tải tỉnh (theo Thư mời 

của Sở Giao thông vận tải). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch làm việc với các ngành rà soát xác định cơ sở vật chất 

đã trang bị cho công tác phòng, chống dịch. Giao Văn phòng HĐND và UBND 

phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung (có Giấy mời). 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội 

đồng nhân dân huyện khóa XII, tại xã Đại Ân 1 (theo Thông báo của Thường trực 

HĐND huyện). 

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân huyện với thanh niên, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị huyện (có Giấy mời). 

* Thứ Tư, ngày 27/7/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương họp Ủy ban nhân dân huyện 

(mở rộng), sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2022, triển khai nhiệm vụ tháng 

8/2022, tại Hội trường số 1 - Văn phòng HĐND và UBND huyện (có Giấy mời). 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng, tại Hội trường Trung tâm văn hóa và Hội nghị tỉnh (theo Thư mời của 

UBND tỉnh). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, tại Hội trường số 1 

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

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

- 15 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về Viễn 

thông và Công nghệ thông tin giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Tập đoàn 

VNPT, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh. 

* Thứ Năm, ngày 28/7/2022 

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

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, tại Hội trường số 1 - Văn phòng 
HĐND và UBND huyện. 

- 07 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự Hội nghị tổng kết tình hình thực 

hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 

08/10/2021 của Chính phủ, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh (theo Thư mời 

của UBND tỉnh). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh 

(theo Thư mời của UBND tỉnh). 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương và PCT. Nguyễn Thị Ngọc họp Ban 

Thường vụ Huyện ủy (theo Giấy mời của Huyện ủy). 
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* Thứ Sáu, ngày 29/7/2022 

- 07 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự khai mạc Hội diễn “Hoa phượng đỏ” 

huyện Cù Lao Dung năm 2022, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị huyện. 

- 08 giờ, Chủ tịch đi kiểm tra tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ 

bản trên địa bàn. Mời Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban Quản lý 

Dự án Đầu tư xây dựng huyện cùng đi. 

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

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự họp Cụm thi đua Khối huyện, thị xã, thành phố 

(theo giấy mời của Chủ tịch UBND huyện Long Phú). 

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

- 14 giờ, PCT. Lê Minh Đương họp Tổ thực hiện Kế hoạch số 35/KH-

UBND để nghe báo cáo hướng xử lý các trường hợp thu hồi đất thuê liên quan 

Nông trường 30/4, tại Phòng họp Ban Chấp hành. Mời đại diện lãnh đạo Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân 

sự, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cùng dự (theo Thông báo lịch làm việc 

của Thường trực 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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