ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CÙ LAO DUNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 52/LT-UBND

Cù Lao Dung, ngày 31 tháng 12 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
Của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung
(từ ngày 03/01/2022 - 07/01/2022)
* Thứ Hai, ngày 03/01/2022: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch nghỉ Tết Dương
lịch (Có thông báo lịch trực).
* Thứ Ba, ngày 04/01/2022:
- 08 giờ, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương nghe Trưởng phòng Tài
nguyên và Môi trường báo cáo trình tự, thủ tục thanh, quyết toán kiểm kê đất đai
năm 2019, tại Phòng làm việc của Chủ tịch.
- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Trưởng Ban Quản lý di tích
Lịch sử - Văn hóa Đền Thờ Bác Hồ về chuẩn bị Lễ viếng Đền Thờ Bác nhân dịp
xuân Nhâm Dần năm 2022, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. Mời Trưởng
phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự.
- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương làm việc với đơn vị thu gom rác sinh
hoạt năm 2022 trên địa bàn huyện tại Phòng họp số 1 - Văn phòng HĐND và
UBND huyện (có Thư mời).
- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự họp nghe báo cáo kết quả điều tra,
rà soát, hộ cận nghèo tỉnh Sóc Trăng năm 2021, tại Phòng họp số 2- Văn phòng
UBND tỉnh (Theo Thư mời của Chủ tịch UBND tỉnh).
- 15 giờ, Chủ tịch dự triển khai Quyết định về công tác cán bộ, tại Chi cục
Thi hành án Dân sự huyện.
- 15 giờ, PCT. Lê Minh Đương họp xem xét phân bổ kinh phí sự nghiệp
môi trường năm 2022. Mời Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài
chính - Kế hoạch cùng dự, tại Phòng làm việc của Phó chủ tịch.
* Thứ Tư, ngày 05/01/2022:
- 07 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ, Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5
Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, tại điểm cầu xã An Thạnh 1.
- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau
kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, tại điểm cầu xã An Thạnh Đông.
- 13 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương đi kiểm tra công tác chuẩn bị
tổ chức Lễ công bố công nhận xã Đại Ân 1 đạt chuẩn nông thôn mới. Mời
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng phòng Văn hóa và
Thông tin, Trưởng Đài Truyền thanh huyện cùng đi.
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* Thứ Năm, ngày 06/01/2022:
- 07 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ, Chủ tịch họp tổng kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng Quản trị
Ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2021, tại Phòng Giao dịch Ngân hàng
Chính sách xã hội huyện (có Thư mời).
- 08 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc làm việc với Đội trưởng và các phó Đội
trưởng Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội huyện Cù Lao Dung nghe báo
cáo tình hình củng cố hoạt động của Đội, tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch.
- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ, Chủ tịch và PCT. Nguyễn Thị Ngọc họp triển khai kế hoạch tặng
quà Tết xuân Nhâm Dần năm 2022 (có Thư mời).
* Thứ Sáu, ngày 07/01/2022:
- 07 giờ, Chủ tịch và PCT. Lê Minh Đương dự Lễ công bố công nhận xã
Đại Ân 1 đạt chuẩn nông thôn mới, tại Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1.
- 07 giờ 30, PCT. Nguyễn Thị Ngọc dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công
tác dân tộc năm 2021, tại Phòng họp số 1 - Văn phòng HĐND và UBND huyện
(có Thư mời).
- 13 giờ 30, PCT. Lê Minh Đương làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ, Chủ tịch họp trao đổi thống nhất một số công việc giao đất ở cho
các hộ dân (có Thư mời).
- 14 giờ, PCT. Nguyễn Thị Ngọc đi kiểm tra công tác chuẩn bị dạy học trực
tiếp ở một số điểm trường trên địa bàn huyện. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo
sắp xếp địa điểm.
∆ 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. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Các ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NC.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Dương Văn Tiếng

