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THÔNG BÁO 

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

(Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021) 

* Thứ Hai (ngày 31/5/2021):  

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Chiều họp sơ kết tình hình phát triển kinh tế 

- xã hội tháng 5, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021, 

gắn với đánh giá thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tại Phòng họp số 7 

UBND thị xã (có Thư mời riêng). 

* Thứ Ba (ngày 01/6/2021):  

- Chủ tịch: 

+ Sáng: Dự làm việc định kỳ các ngành khối Nội chính thị xã, tại Phòng 

họp số 5 UBND thị xã. 

+ Chiều: 14 giờ dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 1. 

- Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Ngọc Huệ: 08 giờ dự họp Ban Chỉ 

đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Sóc Trăng, tại Phòng họp 

số 2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Phó Chủ tịch Trần Việt Thái:  

+ Sáng: Dự hội nghị giao ban trực tuyến trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, 

báo chí tháng 6/2021; tại Phòng họp số 2 Thị ủy. 

+ Chiều: Mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thị xã. 

* Thứ Tư (ngày 02/6/2021):  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch:  

+ Sáng: 08 giờ dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, tại Phòng họp số 2 Thị ủy. 

+ Chiều: 14 giờ họp Ban Tổ chức diễn tập thị xã, tại Phòng họp số 5 

UBND thị xã (có Thư mời riêng). 

* Thứ Năm (ngày 03/6/2021):  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch:  

+ Sáng: Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp trên địa bàn thị xã Ngã Năm giai đoạn 2015 - 2020, tại Phòng họp số 3 

Thị ủy (có Thư mời riêng). 

+ Chiều: Họp Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã. 



* Thứ Sáu (ngày 04/6/2021):  

- Chủ tịch: 

+ Sáng: Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ, tại Hội trường số 2 Văn 

phòng Tỉnh ủy. 

+ Chiều: Khảo sát tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên 

địa bàn thị xã. 

- Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Ngọc Huệ: 08 giờ họp Ban Chỉ đạo 

kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 thị xã Ngã Năm, giao Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chuẩn bị nội dung, tại Phòng họp số 5 UBND 

thị xã (có Thư mời riêng). 

- Phó Chủ tịch Trần Việt Thái: 08 giờ làm việc với các hộ dân còn lại bị 

ảnh hưởng do thu hồi đất thực hiện dự án Trung tâm thương mại Phường 1; giao 

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã mời hộ dân và chuẩn bị nội dung. 

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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