
 

 

 

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BAN VÀ CÁC PHÓ TRƯỞNG BAN  

BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG 

(Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020) 

 

Thứ Hai (10/8/2020): 

- 8 giờ 00 phút, Trưởng ban dự họp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền 

thống Công an nhân dân và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc 

(theo Thư mời của Công an tỉnh).  

- 7 giờ 30 phút, Phó Trưởng ban Danh Phương dự Hội nghị tuyên truyền 

thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong đồng bào dân tộc thiểu số” tại xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu (theo Kế 

hoạch số 27/KH-BDT ngày 25/5/2020 của Ban Dân tộc). 

- Các Phó Trưởng ban giải quyết công việc tại cơ quan.  

Thứ Ba (11/8/2020): 

- 7 giờ 30 phút, Trưởng ban dự họp kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội 

tháng 7 và bàn hương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 (theo Thư mời số 

371/TM-UBND của Văn phòng UBND tỉnh).  

- 7 giờ 30 phút, Phó Trưởng ban Danh Phương dự Hội nghị tuyên truyền 

thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong đồng bào dân tộc thiểu số” tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (theo Kế 

hoạch số 27/KH-BDT ngày 25/5/2020 của Ban Dân tộc).  

- 9 giờ 00 phút, Phó Trưởng ban Thạch Thị kế Rin họp bàn thống nhất nội 

dung phúc đáp theo đề nghị UBND huyện Trần Đề.  

- Phó Trưởng ban Thạch Thanh Tùng giải quyết công việc tại cơ quan. 

Thứ Tư (12/8/2020): 
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- 7 giờ 30 phút, Phó Trưởng ban Danh Phương dự Hội nghị tuyên truyền 

thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong đồng bào dân tộc thiểu số” tại xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (theo Kế hoạch số 

27/KH-BDT ngày 25/5/2020 của Ban Dân tộc). 

- Trưởng ban và các Phó Trưởng ban giải quyết công việc tại cơ quan.  

Thứ Năm (13/8/2020): 

- 7 giờ 30 phút, Phó Trưởng ban Danh Phương dự Hội nghị tuyên truyền 

thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong đồng bào dân tộc thiểu số” tại xã An Ninh, huyện Châu Thành (theo Kế 

hoạch số 27/KH-BDT ngày 25/5/2020 của Ban Dân tộc). 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban giải quyết công việc tại cơ quan.  

Thứ Sáu (14/8/2020): 

- 13 giờ 30 phút, Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định 

hướng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (theo thư mời số 376/TM-

UBND của Văn phòng UBND tỉnh). 

- Các Phó Trưởng ban giải quyết công việc tại cơ quan.  

Văn phòng thông báo đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí 

lãnh đạo Ban./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT. 

  TL. TRƯỞNG BAN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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