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

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

        Số: 45/LT-UBND                          TP. Sóc Trăng, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG 

(Từ ngày 18/11/2019 –22/11/2019) 

 

Thứ Hai (18/11/2019):   

- 7 giờ 30, Bí thư – Chủ tịch dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (02 ngày). 

- 7 giờ 30, PCT HĐND Trần Văn Nhanh dự cùng đoàn giám sát của Ban KT-XH 

HĐND thành phố, giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, 

tại UBND phường 2. 

- 8 giờ, PCT Trần Văn Trí làm việc với Bí thư – Chủ tịch UBND Phường 7, tại 

UBND Phường 7. 

- 13 giờ 30, PCT HĐND Trần Văn Nhanh dự cùng đoàn giám sát của Ban KT-XH 

HĐND thành phố, giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, 

tại UBND phường 3. 

Thứ Ba (19/11/2019):  

- 7 giờ 30, Bí thư – Chủ tịch tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- 7 giờ 30, PCT Trần Văn Trí dự Hội nghị trực tuyến đầu tuần trên lĩnh vực tư tưởng, 

văn hóa, báo chí, tại Phòng họp Văn phòng Thành ủy. 

- 7 giờ 30, PCT HĐND Trần Văn Nhanh dự cùng đoàn giám sát của Ban KT-XH 

HĐND thành phố, giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, 

tại UBND phường 5. 

- 7 giờ 30, PCT Trần Hoàng Hợp làm việc với Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ 

đất thành phố để nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn 

thành phố, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

- 8 giờ, PCT Châu Kiến Tường dự Hội thảo tham vấn ý kiến về Bộ Chỉ số đánh giá 

năng lực cạnh tranh của Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) 

tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019-2021, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc 

Trăng. 

- 9 giờ, PCT Trần Văn Trí dự triển khai Quyết định thành lập Đoàn thẩm tra phường 

“Văn minh đô thị” năm 2019, tại Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố. 

- 13 giờ 30, PCT HĐND Trần Văn Nhanh dự cùng đoàn giám sát của Ban KT-XH 

HĐND thành phố, giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, 

tại UBND phường 8. 

- 14 giờ, PCT Châu Kiến Tường họp thông qua dự thảo cắm móc ranh đất chợ đầu 

mối phường 8, thành phố Sóc Trăng, tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND&UBND 

thành phố. 

- 15 giờ, PCT Trần Văn Trí dự Lễ đón Bằng công nhận Trường Mẫu giáo Hoàng 

Yến đạt chuẩn Quốc gia mức đô 1, tại Trường Mẫu giáo Hoàng Yến. 



 

  

 

 

Thứ Tư (20/11/2019):  

- 7 giờ, Bí thư – Chủ tịch dự buổi họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2019), tại Trường THPT Hoàng Diệu. 

- 7 giờ, PCT Trần Văn Trí dự buổi họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam (20/11/1982-20/11/2019), tại Trường THPT Thành phố. 

- 7 giờ 30, PCT HĐND Trần Văn Nhanh và PCT Trần Hoàng Hợp dự họp Hội đồng 

thẩm định giá đất tỉnh, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh. 

- 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). 

- 13 giờ 30, PCT HĐND Trần Văn Nhanh dự cùng đoàn giám sát của Ban KT-XH 

HĐND thành phố, giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, 

tại Phòng Quản lý đô thị thành phố. 

- 13 giờ 30, PCT Trần Hoàng Hợp dự họp cùng Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và một số 

ngành có liên quan về kiểm tra các dự án đầu tư, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND 

tỉnh. 

Thứ Năm (21/11/2019):  

- 7 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch và PCT HĐND Trần Văn Nhanh dự họp Tổ Đại biểu 

HĐND tỉnh để đóng góp văn kiện kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh, tại Phòng họp số 1, 

Văn phòng HĐND&UBND thành phố. 

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

quyết đơn khiếu nại của công dân, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch. 

- 8 giờ, PCT Châu Kiến Tường dự họp đánh giá công tác lãnh đạo, quản lý năm 

2019, tại Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND&UBND thành phố. 

- 8 giờ, PCT Châu Kiến Tường dự họp xác định giá khởi điểm cho thuê quyền khai 

thác chợ Trung tâm thành phố và chợ Mùa Xuân, thành phố Sóc Trăng, tại Phòng họp Sở 

Tài chính tỉnh Sóc Trăng. 

- 13 giờ 30, PCT Châu Kiến Tường dự Hội nghị tuyên dương Tổ chức, các nhân thực 

hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2018 và đối thoại doanh nghiệp quý 4 năm 2019, tại Hội 

trường Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng. 

- 13 giờ 30, PCT HĐND Trần Văn Nhanh dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ phường 

3, tại Hội trường Đảng ủy – UBND phường 3. 

Thứ Sáu (22/11/2019):  

- 7 giờ, PCT Châu Kiến Tường dự Khai mạc Hội  thi cải cách hành chính năm 2019, 

thành phố Sóc Trăng, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố. 

- 7 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thường trực UBND và các 

phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố, tại Phòng họp số 1, Văn phòng 

HĐND&UBND thành phố.  



 

  

 

 

- 13 giờ 30, Bí thư - Chủ tịch họp Thường trực Thành ủy và họp Tiểu ban nhân sự 

(công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố và phường), tại Phòng họp Văn phòng 

Thành ủy. 

- 13 giờ 30, PCT Trần Hoàng Hợp dự họp Hội đồng Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh. 

 

Nơi nhận:                 TL. CHỦ TỊCH  

- Bí thư Thành ủy;                                                                              CHÁNH VĂN PHÒNG 

- 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.                                                                                      
 

                                                                                       Nguyễn Hữu Ngân 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-11-18T10:17:25+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hữu Ngân<nhngan4@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




