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

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

       Số: 37/LT-UBND                     Cù Lao Dung, ngày 25  tháng 9 năm 2022 

 

 
 

LỊCH LÀM VIỆC 

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

(từ ngày 26/9/2022 – 01/10/2022) 
 

 

* Thứ Hai, ngày 26/9/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các tuyến 

Đường huyện 12A, 13, 14. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng cùng đi. 

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

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp Ban Chấp hành Đảng ủy xã An 

Thạnh Đông. 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương họp thông qua giá đất Dự án Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao huyện, tại Hội trường số 1 - Văn phòng HĐND và UBND 

huyện (có Giấy mời). 

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

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

* Thứ Ba, ngày 27/9/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương dự Hội nghị triển khai Kế 

hoạch thực hiện huyện Cù Lao Dung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và phát 

động phong trào thi đua “Cù Lao Dung chung sức xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025”, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị huyện (có Giấy mời).  

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo nghe báo cáo tình hình huy động học sinh ra lớp đầu năm học 2022-2023, 

tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch. 

- 08 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự triển khai Thông báo của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến một số hộ dân ở Nông trường 30/4 (cũ), tại 

tại Hội trường số 1 - Văn phòng HĐND và UBND huyện (theo Thư mời của 

Chánh Thanh tra tỉnh). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết Đại hội chi bộ trực thuộc đảng 

ủy, nhiệm kỳ 2022-2025, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị huyện (theo Giấy mời 

của Văn phòng Huyện ủy). 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự họp triển khai khởi công công trình 

Nâng cấp đê cửa sông Tả, Hữu Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, tại Hội trường số 1 - 

Văn phòng HĐND và UBND huyện (có Giấy mời). 
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- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Thường trực Ban Biên 

tập Cổng thông tin điện tử huyện nghe báo cáo tình hình hoạt động, tại Phòng 

làm việc Phó Chủ tịch. 

* Thứ Tư, ngày 28/9/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Quản lý 

dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải đi khảo sát mặt bằng, xây dựng khung chính 

sách, phương án khu tái định cư phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên 

Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng (có Giấy mời). 

- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương họp giải quyết vướng mắc giải phóng mặt 

bằng đê sông Cồn Tròn, xã An Thạnh 2, dự án WB, tại Hội trường số 2 - Văn 

phòng HĐND và UBND huyện (có Giấy mời). 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh (theo Chương 

trình riêng). Giao Phòng Văn hóa và Thông tin mời thành phần dự. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự 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 (có Giấy mời). 

- 15 giờ, Chủ tịch và PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Trưởng Phòng 

Nội vụ. Mời Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng dự, tại Phòng làm việc 

của Chủ tịch (theo Chương trình riêng).  

* Thứ Năm, ngày 29/9/2022:  

    - 07 giờ 30, Chủ tịch dự Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng năm 

2022 (theo Giấy mời của Ban Chỉ đạo tỉnh). 

- 07 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự phiên tòa sơ thẩm, tại Tòa án nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng (theo Giấy triệu tập của Tòa án nhân dân tỉnh). 

- 07 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của 

Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, khảo sát tình hình triển khai thực 

hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo (có Giấy mời). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng năm 

2022 (theo Giấy mời của Ban Chỉ đạo tỉnh). 

- PCT. Lê Minh Đương: 

+ 13 giờ 30, dự họp Đoàn kiểm tra sử dụng đất không đúng mục đích tại 

xã An Thạnh Nam, tại Hội trường số 1 - Văn phòng HĐND và UBND huyện (có 

Giấy mời). 

+ 15 giờ, dự họp Ban chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản 

lý chợ trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tại Hội trường số 1 - Văn phòng HĐND 

và UBND huyện (có Giấy mời). 

- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc đi kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ 

nghèo. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Mặt trận Tổ quốc 

chọn địa điểm và cùng đi. 
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* Thứ Sáu, ngày 30/9/2022:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch dự Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng năm 

2022 (theo Giấy mời của Ban Chỉ đạo tỉnh). 

- 07 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc đi công tác tại thành phố Sóc Trăng 

(theo Chương trình riêng). 

- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương đối thoại giải quyết vướng mắc đê biển, dự 

án WB9. Mời đồng chí Đồ Văn Thừa, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; đồng chí Võ Văn Giang, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện và Chủ tịch UBND xã An Thạnh Nam cùng dự, tại UBND xã An 

Thạnh Nam (Giao UBND xã An Thạnh Nam mời hộ dân).  

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng năm 

2022 (theo Giấy mời của Ban Chỉ đạo tỉnh). 

- 14 giờ, 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 và 

xây dựng hệ thống chính trị đối với Đảng bộ xã An Thạnh Đông, tại Hội trường 

số 1 - Văn phòng HĐND và UBND huyện (có Giấy mời). 

* Thứ Bảy, ngày 01/10/2022: 

- 08 giờ, Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về 

tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022, tại Hội trường Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (theo Thư mời của UBND tỉnh). 

- 14 giờ, Chủ tịch tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa 

phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022, tại Hội 

trường Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (theo Thư mời của UBND tỉnh). 

❖ 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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