
 

THÔNG BÁO 

lịch làm việc của đồng chí Bí thư Thị ủy và đồng chí 

 Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐNĐ thị xã  

(từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021) 

----- 

 

* Ngày 12/4/2021 (thứ Hai) 

Đồng chí Trần Văn Việt và đồng chí Võ Minh Thắng dự Hội nghị trực 

tuyến về tập huấn công tác phục vụ bầu cử. 

* Ngày 13/4/2021 (thứ Ba) 

- Đồng chí Trần Văn Việt dự họp Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

tại tỉnh. 

- Đồng chí Võ Minh Thắng dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Phường 1, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

* Ngày 14/4/2021 (thứ Tư)  

- Đồng chí Trần Văn Việt 

+ Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy xem xét đóng góp một số nội 

dung dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. Chủ tịch UBND thị 

xã chuẩn bị nội dung. 

+ Buổi chiều: Giải quyết công việc cơ quan.  

- Đồng chí Võ Minh Thắng  

+ Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy xem xét đóng góp một số nội 

dung dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.  

+ Buổi chiều: Dự hiệp thương lần 3 giới thiệu người ứng cử đại biểu 

HĐND.  

* Ngày 15/4/2021 (thứ Năm) 

- Đồng chí Trần Văn Việt 
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+ Buổi sáng: Thăm gia đình chính sách, chùa Ô Chum nhân dịp Tết 

Chôl Chnăm Thmây năm 2021. 

+ Buổi chiều: Giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Võ Minh Thắng  

+ Buổi sáng: Họp sơ kết Ban Chỉ đạo 35 thị xã Ngã Năm. Giao Ban 

Tuyên giáo Thị ủy chuẩn bị nội dung. 

+ Buổi chiều: Giải quyết công việc cơ quan. 

* Ngày 16/4/2021 (thứ Sáu) 

+ Buổi sáng: Đồng chí Trần Văn Việt và đồng chí Võ Minh Thắng 

tham dự cuộc họp Ủy ban Bầu cử thị xã. 

+ Buổi chiều: Đồng chí Trần Văn Việt và đồng chí Võ Minh Thắng 

giải quyết công việc cơ quan. 

Thừa lệnh Thường trực Thị uỷ, Văn phòng Thị ủy kính báo đến các cơ 

quan, đơn vị biết để chủ động bố trí lịch công tác. 

 

Nơi nhận:                                             
- Thường trực và Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí Thị ủy viên, 

- Cấp uỷ các cơ sở đảng, 

- Các ban, phòng, ngành thị xã, 

- Lưu Văn phòng Thị ủy. 

 

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

        Dương Văn Giang 
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