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

(từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021) 

----- 

 * Ngày 14/6/2021 (thứ Hai) 

Đồng chí Trần Văn Việt và đồng chí Võ Minh Thắng: 

- Buổi sáng: + 7 giờ 30 phút dự các cuộc họp thực hiện quy trình công 

tác cán bộ.  

                      + 9 giờ 30 phút họp tổng kết công tác bầu cử. 

- Buổi chiều: giải quyết công việc cơ quan. 

* Ngày 15/6/2021 (thứ Ba) 

- Đồng chí Trần Văn Việt: 

+ Buổi sáng: Dự hội nghị tổng kết công tác thực hiện tái cơ cấu kinh tế 

trên địa bàn thị xã. 

+ Buổi chiều: giải quyết công việc cơ quan. 

- Đồng chí Võ Minh Thắng: 

+ Buổi sáng: Dự hội nghị tổng kết công tác thực hiện tái cơ cấu kinh tế 

trên địa bàn thị xã. 

+ Buổi chiều: Dự Hội thảo lịch sử Đảng bộ Phường 1, điểm tại Đảng ủy 

Phường 1. 

* Ngày 16/6/2021 (thứ Tư) 

- Đồng chí Trần Văn Việt: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Võ Minh Thắng: đi cơ sở.  

* Ngày 17/6/2021 (thứ Năm) 

- Đồng chí Trần Văn Việt: Dự Hội nghị chuyên đề tại Tỉnh ủy Sóc 

Trăng. 

- Đồng chí Võ Minh Thắng: đi cơ sở.  

* Ngày 18/6/2021 (thứ Sáu) 



Đồng chí Trần Văn Việt và đồng chí Võ Minh Thắng : Họp Ban Thường 

vụ Thị ủy.  

 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.  
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