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THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã 

(Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021) 

* Thứ Hai (ngày 19/4/2021):  

- Chủ tịch: 08 giờ dự làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Chính sách 

Xã hội Việt Nam về việc khảo sát, nắm bắt tình hình xây dựng và triển khai thực 

hiện Kế hoạch củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng giai 

đoạn 2021 - 2023; tại Phòng họp số 2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Ngọc Huệ: 06 giờ 30 phút dự Lễ mít 

tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4 năm 2021, tại 

khuôn viên Tượng đài chiến thắng Chi khu Ngã Năm (có Thư mời riêng). 

- Phó Chủ tịch Trần Việt Thái: Sáng tiếp và làm việc với Đoàn Thanh 

tra Công an tỉnh Sóc Trăng về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, tại Phòng họp số 5 UBND 

thị xã (có Thư mời riêng). 

* Thứ Ba (ngày 20/4/2021):  

- Chủ tịch: 

+ Sáng: Tiếp công dân định kỳ. 

+ Chiều: 14 giờ làm việc với Thủ trưởng các ngành, đơn vị: Tài chính - 

Kế hoạch, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể 

thao thị xã về công tác chuẩn bị bầu cử; tại Phòng họp số 5 UBND thị xã. 

- Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Ngọc Huệ:  

+ Sáng: Dự hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề năm 2021, tại 

Hội trường Trung tâm Chính trị thị xã. 

+ Chiều: Dự họp báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện các dự án tại cụm 

công nghiệp Ngã Năm, tại Phòng họp Sở Công Thương. 

- Phó Chủ tịch Trần Việt Thái: Sáng dự hội nghị trực tuyến thông tin 

thời sự chuyên đề năm 2021, tại Hội trường Trung tâm Chính trị thị xã. 

* Thứ Tư (ngày 21/4/2021):  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Ngọc Huệ: Nghỉ Lễ Giỗ 

Tổ Hùng Vương. 

- Phó Chủ tịch Trần Việt Thái: Trực Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. 



* Thứ Năm (ngày 22/4/2021):  

- Chủ tịch: 08 giờ làm việc với Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã về 

tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, tại Phòng làm việc. 

- Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Ngọc Huệ: Kiểm tra tình hình họat 

động các trường trên địa bàn thị xã. 

- Phó Chủ tịch Trần Việt Thái: 08 giờ làm việc với lãnh đạo Điện lực 

Ngã Năm, tại Phòng họp số 5 UBND thị xã (có Thư mời riêng). 

* Thứ Sáu (ngày 23/4/2021):  

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Sáng dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án số 

08-ĐA/TU, ngày 24/8/2018 của Tỉnh ủy Sóc Trăng. 

Ghi chú: Lịch làm việc này thay thế những Thư mời do Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND thị xã chủ trì mà không có Thư mời riêng. Tùy tình hình thực tế, 

Lịch làm việc này có thể thay đổi, UBND thị xã sẽ có thông báo sau./. 

Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh;   
- TT. Thị ủy;  

- TT. HĐND thị xã;  

- TT. UBND thị xã;  

- Các Ban, phòng, ngành thị xã;  

- UBND các xã, phường;  

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Văn Trạng  
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