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LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
(Từ ngày 06/01/2020 –10/01/2020)
Thứ Hai (06/01/2020):
- 7 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Thường trực Ủy ban nhân dân
thành phố để thông qua trường hợp xin hiến đất và chuyển mục đích sử dụng đất, tại
Phòng làm việc của Chủ tịch.
- 7 giờ 30, PCT Châu Kiến Tường dự học lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị, tại
Hội trường Trường Chính trị tỉnh (từ 24/12/2019 đến ngày 11/01/2020).
- 13 giờ 30, PCT Trần Văn Trí họp Sơ kết công tác vận động chăm lo hộ nghèo và các
đối tượng xã hội, tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND&UBND thành phố.
- 13 giờ 30, PCT Trần Văn Nhanh dự Đại hội điểm Chi bộ Trường Mẫu giáo Hoàng
Yến, nhiêm kỳ 2020-2022, tại Hội trường Đảng ủy – UBND Phường 3.
- 13 giờ 30, PCT Trần Hoàng Hợp dự họp giải quyết vướng mắc trong việc di dời các
công trình hạ tầng kỷ thuật thiết yếu để triển khai các dự án do Ban QLDA 2 làm chủ đầu
tư, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh.
- 14 giờ, PCT Trần Văn Trí dự họp trao đổi thống nhất nội dung đề nghị triển khai thí
điểm dịch vụ đô thị thông minh, tại Phòng họp số 4, Văn phòng UBND tỉnh.
Thứ Ba (07/01/2020):
- 7 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy bất thường, tại Văn phòng
Tỉnh ủy (02 ngày).
- 13 giờ 30, PCT Trần Hoàng Hợp làm việc với Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ
đất thành phố, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch.
Thứ Tư (08/01/2020):
- 7 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch tiếp tục họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy bất thường, tại Văn
phòng Tỉnh ủy.
- 7 giờ 30, PCT Trần Văn Trí dự Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng
địa phương năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, tại Ban CHQS thành phố.
- 7 giờ 30, PCT Trần Hoàng Hợp làm việc với Trưởng phòng Tài nguyên – Môi
trường về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, tại Phòng làm việc của
Phó Chủ tịch.
- 13 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch tiếp Công dân (giao Ban Tiếp công dân thành phố chuẩn
bị nội dung và chọn mời một số người có đơn thư khiếu nại).
Thứ Năm (09/01/2020):
- 7 giờ, PCT Trần Văn Trí dự Khai mạc Hội khỏe phù đổng thành phố Sóc Trăng năm
2020, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố.

- 7 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch đi thăm, chúc Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đối với
các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, gia đình chính sách tiêu biểu và các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, điểm tập trung tại Văn phòng
Thành ủy.
- 7 giờ 30, PCT Trần Hoàng Hợp họp xác định diện tích chênh lệch giải phóng mặt
bằng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lâm Ren, do bị ảnh hưởng dự án
Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng, tại Phòng họp số 3, Văn phòng
HĐND&UBND thành phố.
- 8 giờ, PCT Trần Văn Trí dự Họp mặt Hội Hữu nghị Việt – Trung, tại Trung tâm Hội
nghị Toàn Thịnh.
- 14 giờ, PCT Trần Văn Trí họp BCĐ các ngày lễ lớn thành phố Sóc Trăng, tại Phòng
họp số 1, Văn phòng HĐND&UBND thành phố.
Thứ Sáu (10/01/2020):
- 7 giờ 30, PCT Trần Văn Trí dự Tổng kết năm 2019 Liên đoàn Lao động thành phố,
tại Hội trường Ban Dân vận Thành ủy.
- 13 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và PCT HĐND Trần Văn Nhanh dự
Hội nghị Tổng kết năm 2019 và triển khai Kế hoạch Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tại Hội trường UBND thành phố.

Nơi nhận:
- Bí thư Thành ủy;
- TT.TU, HĐND thành phố;
- Chủ tịch và các PCT.UBND thành phố;
- Các Ban Đảng trực thuộc Thành uỷ;
- Các Phòng ban, ngành, đơn vị sự nghiệp TP;
- Uỷ ban MTTQ và các Đoàn thể thành phố;
- UBND 10 phường;
- Lưu:VP.
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