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

HUYỆN CÙ LAO DUNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

       Số: 14/LT-UBND                      Cù Lao Dung, ngày 16 tháng 4 năm 2021 
 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC 

Của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung 

(Từ ngày 19/4/2021 - 23/4/2021) 
 

 

* Thứ hai, ngày 19/4/2021:  

- 07 giờ 30 phút, Bí thư-Chủ tịch: Dự họp Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ 

xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tại 

Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo Giấy mời của Ban Chỉ đạo). 

-  PCT Lê Minh Đương:  

+ 08 giờ, dự hội nghị Sơ kết Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 24/8/2018 của Tỉnh 

ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tại Phòng họp số 1 - Văn phòng HĐND và 

UBND huyện (Theo Giấy mời của Huyện ủy). 

- 14 giờ, nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo khó khăn, vướng 

mắc trong thực hiện Dự án ICRSL. Mời Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: An 

Thạnh 2, An Thạnh 3, An Thạnh 1 và thị trấn Cù Lao Dung cùng dự (Giao 

Phòng Tài nguyên và Môi trường mời Ban Quản lý dự án 2 và chuẩn bị nội 

dung), tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

- 08 giờ, PCT.Nguyễn Thị Ngọc: 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 

(Theo Thư mời của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh-Có Thư mời) . 

* Thứ ba, ngày 20/4/2021:  

- 07 giờ 30, Bí thư-Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Dự Hội nghị trực tuyến 

thông tin thời sự chuyên đề (lần 1) năm 2021, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị 

huyện (Theo Giấy mời của Huyện ủy). 

- 14 giờ, PCT. Lê Minh Đương: Nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại 

Ân 1 báo cáo trường hợp công dân tự ý tháo dỡ trường học thuộc điểm lẻ trên 

địa bàn xã Đại Ân 1. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1 cùng dự (Giao Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1 chuẩn bị nội dung), tại Phòng làm việc của 

Phó Chủ tịch.  

- 14 giờ, PCT.Nguyễn Thị Ngọc: Nghe Phòng Văn hóa và Thông tin báo 

cáo kết quả khảo sát cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

trên địa bàn các xã, thị trấn. Mời Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài 

chính - Kế hoạch cùng dự, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 



 

* Thứ tư, ngày 21/4/2021:  

- Bí thư-Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Theo 

Thông báo số 104/TB-UBND ngày 18/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện) 

* Thứ năm, ngày 22/4/2021:  

 - Bí thư-Chủ tịch: Giải quyết công việc tại cơ quan. 

- PCT.Lê Minh Đương:  

+ 08 giờ, nghe Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo tiến độ rà soát, điều 

chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã An Thạnh Nam và xã Đại Ân 1, 

tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

+ 14 giờ, tiếp công dân, tại Ban Tiếp Công dân huyện (Giao Ban Tiếp 

công dân mời thành phần tham dự). 

- PCT.Nguyễn Thị Ngọc: 

+ 08 giờ, đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại xã An Thạnh Nam. 

+ 13 giờ 30, Khảo sát, chọn địa điểm xây dựng các điểm phục vụ bưu chính 

có người phục vụ tại xã Đại Ân 1 và xã An Thạnh Nam. Mời đại diện lãnh đạo 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Bưu điện huyện 

và Ủy ban nhân dân xã Đại Ân 1, An Thạnh Nam cùng đi (Theo Kế hoạch của Sở 

Thông tin và Truyền thông). 

* Thứ sáu, ngày 23/4/2021:  

- Bí thư-Chủ tịch: Giải quyết công việc tại cơ quan. 

- 08 giờ, PCT.Lê Minh Đương: Nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo đề 

xuất kinh phí theo đề nghị của các ngành. Kính mời Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy cùng dự, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

- PCT.Nguyễn Thị Ngọc: 

+ 08 giờ, đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại xã An Thạnh 2. 

+ 14 giờ, đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại xã Đại Ân 1. 

∆ Ghi chú: Lịch làm việc này thay thư mời những cuộc họp do Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì mà không có thư mời riêng./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện;                                                                   

- Ban ngành, đoàn thể huyện;                 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NC.                                                          
                      

TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
     

Đỗ Văn Trương 
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