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LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG 

(Từ ngày 21/10/2019 –26/10/2019) 

 

Thứ Hai (21/10/2019):   

- 7 giờ 30, PCT Châu Kiến Tường và PCT Trần Văn Nhanh dự Hội nghị trực tuyến 

báo cáo nhanh Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tại Hội 

trường Thành ủy. 

- 7 giờ 30, PCT Trần Văn Trí dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ dự 

nguồn của tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025), tại Phòng họp số 9, Trung tâm Văn hóa và Hội 

nghị tỉnh đến hết ngày 25/10/2019. 

- 8 giờ, PCT Trần Hoàng Hợp dự họp góp ý, thông qua quy hoạch phân khu xây 

dựng chợ đầu mối phường 8, thành phố Sóc Trăng, tại Phòng họp Sở Xây dựng tỉnh Sóc 

Trăng. 

- 14 giờ, PCT Châu Kiến Tường họp trao đổi một số nội dung về chợ an toàn vệ sinh 

thực phẩm (chợ phường 2), tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND&UBND thành phố. 

Thứ Ba (22/10/2019):  

- 7 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường lệ tháng 

10/2019, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (02 ngày).  

- 8 giờ, PCT Trần Hoàng Hợp tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành về công 

tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng QSD đất và tài sản gắn liền với đất, tại Phòng họp 

số 1, Văn phòng HĐND&UBND thành phố. 

- 13 giờ, PCT Châu Kiến Tường dự Hội nghị đối thoại giữa hộ kinh doanh, hỗ trợ 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa với chính quyền và các ngành chức năng với chủ đề “thực 

trạng và giải pháp phát triển hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tư vấn giải đáp thắc mắc về thủ 

tục và quy định pháp lý trong kinh doanh” trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tại Hội 

trường Ban Dân vận Thành ủy. 

- 13 giờ 30, PCT Trần Hoàng Hợp họp trao đổi một số nội dung liên quan đến công 

tác GPMB dự án Khu Văn hóa tín ngưỡng tỉnh Sóc Trăng, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân 

thành phố. 

Thứ Tư (23/10/2019):  

- 7 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường lệ tháng 

10/2019, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- 8 giờ, PCT Châu Kiến Tường họp triển khai Quyết định thực hiện thủ tục hành 

chính 04 trong 01, tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND&UBND thành phố. 

- 8 giờ, PCT Trần Hoàng Hợp đối thoại với các hộ dân cụm công nghiêp phường 8, 

thành phố Sóc Trăng, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố (02 ngày). 

 

 



 

  

 

 

Thứ Năm (24/10/2019):  

- 7 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết công tác THADS hành chính năm 

2019, tại Hội trường Cục THADS tỉnh Sóc Trăng. 

- 8 giờ, PCT Trần Hoàng Hợp tiếp tục đối thoại với các hộ dân cụm công nghiệp 

phường 8, thành phố Sóc Trăng, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố. 

- 13 giờ 30, PCT Trần Văn Nhanh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy thường lệ tháng 

10, tại Phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy. 

- 13 giờ 30, PCT Trần Hoàng Hợp dự họp nghe báo cáo về bồi thường, hỗ trợ đối với 

hộ dân do bị ảnh hưởng Dự án Khu Văn hóa tín ngưỡng tỉnh Sóc Trăng, tại Phòng làm 

việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hùng. 

- 18 giờ, PCT Trần Văn Nhanh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy thường lệ tháng 10, 

tại Phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy. 

Thứ Sáu (25/10/2019):  

- 7 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch và PCT Trần Văn Nhanh dự họp Ban Chỉ đạo diễn tập 

cấp phường năm 2019, tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND&UBND thành phố. 

- 7 giờ, PCT Châu Kiến Tường dự Khai mạc Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật 

An ninh mạng, Luật Tố cáo và công tác cải cách hành chính, tại Hội trường UBND thành 

phố. 

- 14 giờ, PCT Châu Kiến Tường họp triển khai Kế hoạch tổ chức hội thi cải cách 

hành chính năm 2019, thành phố Sóc Trăng, tại Phòng họp số 1, Văn phòng 

HĐND&UBND thành phố. 

Thứ Bảy (26/10/2019):  

- PCT Trần Văn Trí đi thực tế lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ dự 

nguồn của tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025), tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. 

 

Nơi nhận:                                          TL. CHỦ TỊCH  

- Bí thư Thành ủy;                                                                                       KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

- TT.TU, HĐND thành phố;                                                                        PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- 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.                                                                                     Lý Trường Loan Anh 
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