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LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

(Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022) 

 

Thứ Hai, ngày 11/7/2022:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng về công tác cán bộ,  

tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

 - 13 giờ 30, PCT Huỳnh Quốc Lâm kiểm tra tình hình sản xuất trên địa bàn huyện. 

- 13 giờ 30, PCT Lê Thanh Phương kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 trên địa bàn huyện. 

Thứ Ba, ngày 12/7/2022: 

- 07 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Họp mặt các đồng chí nguyên Bí 

thư, nguyên Phó Bí thư, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ các khoá để báo cáo 

tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022 và xin ý kiến đóng góp về 

phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, tại Phòng họp Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện.  

- 13 giờ 30, Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- 13 giờ 30, PCT Huỳnh Quốc Lâm kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, giảm 

nhẹ thiên tai trên địa bàn huyện. 

- 13 giờ 30, PCT Lê Thanh Phương kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 trên địa bàn huyện. 

Thứ Tư, ngày 13/7/2022:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch tiếp xúc cử tri tại xã Song Phụng. Mời Thủ trưởng các 
ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ 
tầng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và 
Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Dân tộc, Công an, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội, 
Điện lực Long Phú cùng dự. 

- 14 giờ, Chủ tịch tiếp xúc cử tri tại thị trấn Đại Ngãi. Mời đại diện lãnh đạo các 
ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ 
tầng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và 
Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Dân tộc, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Điện lực 
Long Phú cùng dự. 

- 07 giờ 30, PCT Huỳnh Quốc Lâm tiếp xúc cử tri tại xã Trường Khánh. Mời đại 
diện lãnh đạo các ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, 
Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Dân tộc, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm Xã 
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hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội, 
Điện lực Long Phú cùng dự. 

- 14 giờ, PCT Huỳnh Quốc Lâm tiếp xúc cử tri tại xã Hậu Thạnh. 

- 09 giờ 30, PCT Lê Thanh Phương dự Lễ triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 

hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đợt 2, năm 2022, tại Hội 

trường số 09, Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng. 

Thứ Năm, ngày 14/7/2022:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch và PCT Lê Thanh Phương dự họp Thường trực Huyện uỷ, 

Uỷ ban nhân dân huyện, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.   

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- 08 giờ, PCT Huỳnh Quốc Lâm dự làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt 

Nam, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh. 

Thứ Sáu, ngày 15/7/2022:  

- 07 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị 

quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 

2022, tại phòng họp số 2, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

*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./.  

 

 

 

  

 


