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LỊCH LÀM VIỆC 

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

(từ ngày 03/10/2022 – 08/10/2022) 
 

 

* Thứ Hai, ngày 03/10/2022 

- 07 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp 

vụ công tác Dân vận - Mặt trận, tại Trung tâm Chính trị huyện (theo Giấy mời của 

Ban Dân vận Huyện ủy). 

- 07 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự Lễ Chào cờ và hát Quốc ca đầu tuần 

tại Đền thờ Bác Hồ (theo Giấy mời của Đảng ủy xã An Thạnh Đông). 

- 08 giờ, Chủ tịch và PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự hội ý Thường trực Huyện ủy. 

Mời đồng chí Huỳnh Văn Dũng, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội; đồng chí Lữ Duy Thanh, Trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi trường và đồng 

chí Hồng Minh Quang, Phó Chánh Thanh tra huyện cùng dự, tại Phòng họp Ban 

Thường vụ. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự họp nghe đơn vị tư vấn thông qua đồ án quy hoạch 

chi tiết khu tái định cư xã An Thạnh Tây, tại Hội trường số 1 - Văn phòng HĐND 

và UBND huyện (có Giấy mời). 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương 

trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 

và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025, tại Hội trường Văn phòng 

UBND tỉnh (theo Thư mời của UBND tỉnh). 

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự trao quà nhân tháng hành động 

Người cao tuổi, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị huyện. 

* Thứ Ba, ngày 04/10/2022 

- 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 và xây dựng hệ thống 

chính trị đối với Đảng bộ xã An Thạnh Tây, tại Hội trường số 1 - Văn phòng 

HĐND và UBND huyện (có Giấy mời). 

- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện ý kiến 

Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp công dân định kỳ (có Giấy mời). 

- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Ban Quản trị chùa KosTung 

(theo chương trình riêng). Kính mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện 

và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã An Thạnh 2 cùng đi. 
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- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp nghe đơn vị tư vấn 

thông qua dự án đầu tư trùng tu, sửa chữa Đình Rạch Giồng - Địa điểm thành lập 

Trường Đảng đầu tiên tỉnh Sóc Trăng, tại Hội trường số 1 - Văn phòng HĐND và 

UBND huyện (có Giấy mời). 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương nghe Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn nghe báo cáo kết quả khảo sát đề xuất nạo vét phục vụ sản xuất tại 

Vuông 22 và Vuông 30 tại Nông trường 30/4 (cũ). Mời đại diện lãnh đạo Phòng 

Tài nguyên và Môi trường cùng dự, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

* Thứ Tư, ngày 05/10/2022 

- 07 giờ 30, Chủ tịch họp Ban Thường vụ Huyện ủy (theo Giấy mời của 

Văn phòng Huyện ủy). 

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

- 08 giờ, PCT. Lê Minh Đương dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương 

trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông 

thôn và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới 

nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025, tại Hội trường Văn phòng UBND 

tỉnh (theo Thư mời của UBND tỉnh). 

- 13 giờ 30 phút, Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 

83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ 

của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và tổng kết cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an 

toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản 

xuất, kinh doanh, tại Hội trường Công an tỉnh (theo Thư mời của UBND tỉnh). 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự làm việc với Đảng ủy xã An Thạnh 2 

(theo Thông báo lịch làm việc của Huyện ủy).   

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp nghe Ban Dân tộc tỉnh báo cáo 

khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, 

tại Hội trường, Văn phòng UBND tỉnh (theo Thư mời của UBND tỉnh). 

* Thứ Năm, ngày 06/10/2022:  

 - 07 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương tiếp và làm việc với Đoàn 

kiểm tra Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tỉnh Sóc Trăng 

(có Giấy mời). 

  - 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với  Lãnh đạo Phòng Văn hóa 

và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh nghe báo cáo Kế 

hoạch tham dự lễ hội Oóc Om Boc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng năm 2022. Giao 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh chuẩn bị nội dung. 

 - 13 giờ 30, Chủ tịch làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thạnh 1 

về xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, tại Hội trường UBND xã An Thạnh 1 

(có Giấy mời). 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương làm việc với Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển xây dựng Miền Bắc về Dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Đại 
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Ân 1 (Huyện lộ 10) và 5 cầu trên tuyến. Mời Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng và đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự, tại Phòng làm 

việc của Phó Chủ tịch.   

- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự Hội nghị tổng kết công tác tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 tỉnh Sóc Trăng, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh (theo 

Thư mời của UBND tỉnh). 

* Thứ Sáu, ngày 07/10/2022:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch dự phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết tình hình 

kinh tế - xã hội quý III/2022 và bàn phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022, 

tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh (theo Thư mời của UBND tỉnh). 

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

- 08 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. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị lần thứ Mười Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện (theo Giấy mời của Văn phòng Huyện ủy). 

* Thứ Bảy, ngày 08/10/2022: 

- 07 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương dự kiến họp Hội đồng thẩm định giá đất 

tỉnh, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo Thư mời của UBND tỉnh). 

❖ Ghi chú: Lịch làm việc này thay Giấy mời những cuộc họp do Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì mà không có Giấy 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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