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

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

       Số: 31/LT-UBND                     Cù Lao Dung, ngày  14  tháng  8  năm 2022 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC 

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

(từ ngày 15/8/2022 – 19/8/2022) 
 

 

* Thứ Hai, ngày 15/8/2022 

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

cơ quan. 

- 09 giờ, Chủ tịch dự họp tại Ban Nội chỉnh Tỉnh ủy (theo Giấy mời của 

Ban Nội chính Tỉnh ủy). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 

12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân 

thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong tình hình mới, tại Hội trường số 2 của Tỉnh uỷ (theo Giấy mời 

của Văn phòng Tỉnh ủy). 

- 14 giờ, PCT. Lê Minh Đương làm việc với Thường trực Hội đồng 

GPMB dự án WB9. Mời đồng chí Lữ Duy Thanh, Trưởng Phòng Tài nguyên và 

Môi trường và đồng chí Lý Văn Chương, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch 

cùng dự. Điểm tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc nghe báo cáo dự toán công tác mộ và nghĩa 

trang liệt sĩ từ nguồn ngân sách Trung ương. Mời đại diện lãnh đạo Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cùng dự, tại 

Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

* Thứ Ba, ngày 16/8/2022 

- Chủ tịch: 

+ 07 giờ 30, kiểm tra tiến độ tiêm vắc xin tại xã An Thạnh 2. Mời Giám đốc 

Trung tâm y tế cùng đi. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thạnh 2 mời thành 

phần có liên quan cùng dự. Điểm tại Ủy ban nhân dân xã An Thạnh 2. 

+ 09 giờ 30, kiểm tra tiến độ tiêm vắc xin tại xã Đại Ân 1. Mời Giám đốc 

Trung tâm y tế cùng đi. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1 mời thành 

phần có liên quan cùng dự. Điểm tại Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1. 

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

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với lãnh đạo Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội về góp ý dự thảo Kế hoạch tặng quà Tết Trung thu cho trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 và 

báo cáo dự thảo Kế hoạch tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt, khó khăn trên địa bàn huyện Cù Lao Dung năm 2022, tại Phòng làm việc 

của Phó Chủ tịch. 
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- 14 giờ, Chủ tịch dự họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ 

quan Ban Chỉ huy Quân sự, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện (theo 

Giấy mời của Bộ Chỉ huy Quân sự).  

- 14 giờ, PCT. Lê Minh Đương làm việc với Giám đốc Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch UBND xã Đại Ân 1. 

Nội dung: nghe báo cáo tiến độ triển khai các hạng mục thuộc Dự án Đường huyện 

10. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung làm việc và mời 

đơn vị thi công cùng dự, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

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

* Thứ Tư, ngày 17/8/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch dự họp rà soát tình hình giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2022, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo Giấy mời của Văn 

phòng Tỉnh ủy).  

- 07 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương họp Hội đồng thẩm định đề cương đối 

với 02 dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, tại Phòng họp số 2, Văn phòng 

UBND tỉnh (theo Giấy mời của UBND tỉnh).  

- 07 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự công bố Quyết định thanh tra việc 

thực hiện công tác quốc phòng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tại Hội trường số 1 

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

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã 

An Thạnh Tây (theo Giấy mời của Công an huyện). 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự họp Hội đồng giải phóng mặt bằng 

dự án WB (có Giấy mời). 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Trưởng Phòng Giáo dục và 

Đào tạo nghe báo cáo tình hình biên chế giáo viên, cơ sở vật chất chuẩn bị chuẩn 

bị năm học mới, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

* Thứ Năm, ngày 18/8/2022 

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

huyện Cù Lao Dung, giai đoạn 2021-2025 (có Giấy mời). 

- 07 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán 

triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 

19/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, tại Trung tâm 

Văn hóa Hội nghị huyện. 

- 07 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự Hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề 

án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022, tại UBND xã An Thạnh 3 (theo Giấy mời 

của Ban Dân tộc tỉnh). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương dự họp về dự kiến phân khai 

nguồn vốn xây dựng nông thôn mới (có Giấy mời). 
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- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc họp nghe báo cáo thực hiện chính sách hỗ 

trợ chi phí mai táng cho người chết do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, 

tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo Thư mời của UBND tỉnh).  

* Thứ Sáu, ngày 19/8/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch họp triển khai một số công việc thực hiện giải phóng 

mặt bằng cầu Đại Ngãi (có Giấy mời). 

- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương đi kiểm tra tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện.  

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Thường trực Hội Khuyến 

học nghe báo cáo nhu cầu hỗ trợ học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới, tại 

Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch đi kiểm tra triến độ triển khai các công trình xây 

dựng cơ bản trên địa bàn huyện (theo Chương trình riêng). 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương đi kiểm tra tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện. 

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

∆ 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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