
 

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

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

Số: 32/LT-UBND Cù Lao Dung, ngày 21 tháng 8 năm 2022 
 

LỊCH LÀM VIỆC 

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

(từ ngày 22/8/2022 – 26/8/2022) 
 

 

* Thứ Hai, ngày 22/8/2022 

- Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế chuyên sâu và 

Đầu tư nước ngoài, năm 2022, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh (theo Công 

văn của Sở Nội vụ). 

- PCT. Nguyễn Thị Ngọc đi công tác ngoài tỉnh.  

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

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

* Thứ Ba, ngày 23/8/2022 

- 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). 

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

- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương dự Hội thảo “Ứng dụng cơ giới hóa trong sản 

xuất nuôi trồng và khai thác thủy sản”, tại Phòng họp số 9, Trung tâm Văn hóa Hội 

nghị tỉnh (theo Giấy mời của UBND tỉnh).  

- 14 giờ, Chủ tịch dự họp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, tại Phòng họp Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (có Giấy mời). 

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

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ tinh giản 

biên chế bổ sung đợt II, năm 2022 (có Giấy mời). 

* Thứ Tư, ngày 24/8/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống Covid-19 huyện về công tác tiêm vắc xin (có Giấy mời). 

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

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương dự họp Sơ kết một năm thực 

hiện Kế hoạch số: 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh (có Giấy mời). 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc họp triển khai Kế hoạch tặng quà Tết Trung 

thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và Kế hoạch tặng quà cho học sinh 

nghèo nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023 (có Giấy mời). 

- 18 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự khai mạc Ngày hội “Hoa Phượng đỏ” 

tỉnh Sóc Trăng, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (theo Thư mời của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh). 

 



 

* Thứ Năm, ngày 25/8/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp nghe Tư vấn thông 

qua Dự án tôn tạo, trùng tu khu di tích văn hóa – lịch sử Đình Rạch Giồng - Trường 

chính trị đầu tiên tỉnh Sóc Trăng (có Giấy mời). 

- 07 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương họp Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây 

dựng hệ thống chính trị đối với Đảng bộ xã An Thạnh Đông theo Quyết định số 585-

QĐ/HU ngày 17/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy (có Giấy mời). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch họp dân khu tái định cư cầu Đại Ngãi. Giao Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung (có Giấy mời). 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương họp Hội đồng thẩm định đề cương dự án 

“Điều tra, đánh giá diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ bãi sông trên các 

sông chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND 

tỉnh (theo Thư mời của UBND tỉnh).  

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc nghe báo cáo Đề án Nâng cao chất lượng 

khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, tại Hội trường Văn 

phòng UBND tỉnh (theo Thư mời của UBND tỉnh). 

- 18 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự bế mạc Ngày hội “Hoa Phượng đỏ” tỉnh Sóc 

Trăng, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (theo Thư mời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh). 

* Thứ Sáu, ngày 26/8/2022 

- 08 giờ, Chủ tịch họp Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 

đối với Đảng bộ xã An Thạnh Tây theo Quyết định số 584-QĐ/HU ngày 17/8/2022 

của Ban Thường vụ Huyện ủy (có Giấy mời). 

- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương họp Đoàn kiểm tra số 2 theo Quyết định số 

1120/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện về 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 (có Giấy mời). 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc đi kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng 

năm học 2022-2023. Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí địa điểm. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch đi kiểm tra các công trình cơ bản trên địa bàn huyện.  

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

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc họp nghe báo cáo tình hình rà soát đề nghị 

hỗ trợ chính sách mai táng phí cho người chết do Covid-19 theo Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ (có Giấy mời). 

∆ 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 


