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

HUYỆN LONG PHÚ          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 22/LT-UBND               Long Phú, ngày 10 tháng 6 năm 2022 
  

 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

(Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022) 

 

Thứ Hai, ngày 13/6/2022:  

- 07 giờ 30, PCT Lê Thanh Phương tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra việc lãnh 

đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường 

xuyên. 

- 08 giờ 30, PCT Huỳnh Quốc Lâm và PCT Lê Thanh Phương tiếp và làm việc 

với Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 

05/11/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy 

nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tại Phòng họp Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện. 

- 14 giờ, PCT Lê Thanh Phương dự họp Ban Chỉ đạo triển khai thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2022, huyện Long Phú, tại Phòng họp số 1 , Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

Thứ Ba, ngày 14/6/2022: 

- 07 giờ 30, PCT Huỳnh Quốc Lâm dự Lễ kỷ niệm 22 năm hợp tác giữa tỉnh Sóc 

Trăng và Canada và Tổng kết dự án phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc 

Trăng, tại Phòng họp số 9, Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh. 

- 07 giờ 30, PCT Lê Thanh Phương tiếp và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, 

tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- 13 giờ 30, PCT Lê Thanh Phương dự Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm khởi 

nghiệp và phát triển sản phẩm của Doanh nghiệp do nữ làm chủ”; khánh thành nhà 

trưng bày sản phẩm, tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. 

Thứ Tư, ngày 15/6/2022:  

- 08 giờ, PCT Huỳnh Quốc Lâm dự họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện 

Dự án xây dựng Cầu Đại Ngãi, tại xã Long Đức. 

- PCT Lê Thanh Phương kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

Thứ Năm, ngày 16/6/2022:  

- 14 giờ, PCT Huỳnh Quốc Lâm dự họp Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân 

huyện, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- 13 giờ 30, PCT Lê Thanh Phương dự họp nghe báo cáo về nguồn lao động trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tại phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh.  

Thứ Sáu, ngày 17/6/2022:  

- PCT Huỳnh Quốc Lâm làm việc tại cơ quan. 
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- PCT Lê Thanh Phương kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

*Ghi chú: Lịch làm việc này thay thư mời những cuộc họp do Chủ  

tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì mà không có thư mời riêng./.  
 

 

 

  

 


