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

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

        Số: 27/LT-UBND                          TP. Sóc Trăng, ngày 09 tháng 7 năm 2021 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG 

(Từ ngày 12/7/2021 – 16/7/2021) 

 

Thứ Hai (12/7/2021): 

- 8 giờ, PCT Trần Hoàng Hợp dự họp triển khai các Quyết định số 1643/QĐ-UBND, 

1644/QĐUBND, 1645/QĐ-UBND, 1646/QĐ-UBND cùng ngày 06/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng, tại Thanh tra tỉnh Sóc Trăng. 

- 14 giờ, PCT Dương Thị Ngọc Diễm làm việc với Trưởng phòng TC-KH và Chánh 

Văn phòng HĐND và UBND phục trách phòng Dân tộc, tại Phòng làm việc của Phó Chủ 

tịch. 

- 14 giờ, PCT HĐND Trần Văn Nhanh dự họp Tổ Đại biểu đóng góp văn kiện kỳ 

họp thứ 2, HĐND thành phố, tại UBND phường 3. 

Thứ Ba (13/7/2021):  

- 7 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch và PCT HĐND Trần Văn Nhanh dự kỳ họp thứ 2 Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội trường Trung tâm 

Văn hóa và Hội nghị tỉnh. 

- 7 giờ 30, PCT Châu Kiến Tường cùng Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy 

kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, 

xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021, tại Đảng ủy phường 5. 

- 7 giờ 30, PCT Dương Thị Ngọc Diễm cùng Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ 

Thành ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – 

an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021, tại Đảng ủy phường 10. 

- 13 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch và PCT HĐND Trần Văn Nhanh tiếp tục dự kỳ họp thứ 

2 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội trường Trung 

tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh. 

- 13 giờ 30, PCT Châu Kiến Tường cùng Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành 

ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an 

ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021, tại Đảng ủy phường 6. 

- 13 giờ 30, PCT Dương Thị Ngọc Diễm cùng Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ 

Thành ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – 

an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021, tại Đảng ủy phường 1. 

- 14 giờ, PCT Trần Hoàng Hợp làm việc với Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất 

thành phố, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

Thứ Tư (14/7/2021):  

- 7 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch và PCT HĐND Trần Văn Nhanh tiếp tục dự kỳ họp thứ 

2 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội trường Trung 

tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh. 



 

  

 

 

- 7 giờ 30, PCT Châu Kiến Tường cùng Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy 

kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, 

xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021, tại Đảng ủy phường 8. 

- 7 giờ 30, PCT Dương Thị Ngọc Diễm cùng Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ 

Thành ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – 

an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021, tại Đảng ủy phường 4. 

- 13 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch và PCT HĐND Trần Văn Nhanh tiếp tục dự kỳ họp thứ 

2 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội trường Trung 

tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh. 

- 13 giờ 30, PCT Châu Kiến Tường cùng Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành 

ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an 

ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021, tại Đảng ủy phường 9. 

- 13 giờ 30, PCT Dương Thị Ngọc Diễm cùng Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ 

Thành ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – 

an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021, tại Đảng ủy phường 7. 

Thứ Năm (15/7/2021):    

- 7 giờ 30, PCT Trần Hoàng Hợp dự họp nghe báo cáo việc đề nghị gia hạn quyền sử 

dụng đất của Công ty Cổ phần Quốc tế Satraco, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND 

tỉnh. 

- 8 giờ, PCT Dương Thị Ngọc Diễm dự Hội nghị trục tuyến bao cáo viên Trung ương 

tháng 7/2021, tại Hội trường Thành ủy. 

- 13 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch tiếp dự Hội ghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên 6 tháng 

đầu năm 2021, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh. 

- 13 giờ 30, PCT Trần Hoàng Hợp dự họp nghe báo cáo hướng xử lý việc xây dựng 

bồn hoa 02 bên lề đường dẫn vào Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, tại Phòng họp số 1, 

Văn phòng UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30, PCT Dương Thị Ngọc Diễm cùng Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ 

Thành ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – 

an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021, tại Đảng ủy phường 2. 

- 13 giờ 30, PCT Châu Kiến Tường và PCT HĐND Trần Văn Nhanh cùng Đoàn 

kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 

2021, tại Đảng ủy phường 3. 

Thứ Sáu (16/7/2021):  

- 7 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch, PCT Châu Kiến Tường và PCT HĐND Trần Văn 

Nhanh họp Ban Thường vụ Thành ủy bất thường, tại Phòng họp Ban Thường vụ Thành 

ủy. 

- 8 giờ, PCT Dương Thị Ngọc Diễm làm việc với lãnh đạo Ngân hàng CSXH và 

Phòng Lao động – TB&XH thành phố để nghe báo cáo về hỗ trợ người sử dụng lao động 



 

  

 

 

vay vốn theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 21/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ, 

tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

 

Nơi nhận:                          TL. CHỦ TỊCH  

- Bí thư Thành ủy;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG 

- TT.TU, HĐND thành phố;                                 
- Chủ tịch và các PCT.UBND thành phố;     

- Các Ban Đảng trực thuộc Thành uỷ; 

- Các Phòng ban, ngành, đơn vị sự nghiệp TP;                             

- Uỷ ban MTTQ và các Đoàn thể thành phố; 

- UBND 10 phường;        
- Lưu:VP.                                                                                   Lý Trường Loan Anh     
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