
 

 

 

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG BAN VÀ CÁC PHÓ TRƯỞNG BAN  

BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG 

(Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020) 

 

Thứ Hai (24/8/2020): 

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

thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2018-2025” tại xã Viên An, huyện Trần Đề (theo Kế hoạch số 22/KH-BDT 

ngày 19/3/2020 của Ban Dân tộc).  

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thạch Thanh Tùng, Thạch Thị Kế Rin giải 

quyết công việc tại cơ quan.  

Thứ Ba (25/8/2020): 

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

thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2018-2025” tại xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị (theo Kế hoạch số 22/KH-

BDT ngày 19/3/2020 của Ban Dân tộc).  

- 7 giờ 30 phút, Phó Trưởng ban Thạch Thanh Tùng tham gia Đoàn Hội 

đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2012-2020 

và Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho vùng dân tộc thiểu số 

đến năm 2020 tại huyện Thạnh Trị (theo Kế hoạch số 23/KH-HĐND ngày 

05/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh). 

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thạch Thị Kế Rin giải quyết công việc tại 

cơ quan. 

Thứ Tư (26/8/2020): 

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

thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2018-2025” tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (theo Kế hoạch số 22/KH-

BDT ngày 19/3/2020 của Ban Dân tộc). 

- 7 giờ 30 phút, Phó Trưởng ban Thạch Thanh Tùng tham gia Đoàn Hội 

đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2012-2020 

và Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho vùng dân tộc thiểu số 

đến năm 2020 tại huyện Mỹ Xuyên (theo Kế hoạch số 23/KH-HĐND ngày 

05/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh). 
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- 13 giờ 30 phút, Trưởng ban dự họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện 

và kế hoạch giải ngân vốn vốn đầu tư công (theo Thư mời số 399/TM-UBND 

ngày 24/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh). 

- Phó Trưởng ban Thạch Thị Kế Rin giải quyết công việc tại cơ quan.  

Thứ Năm (27/8/2020): 

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

thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2018-2025” tại xã Tân hưng, huyện Long Phú (theo Kế hoạch số 22/KH-

BDT ngày 19/3/2020 của Ban Dân tộc). 

- 7 giờ 30 phút, Phó Trưởng ban Thạch Thanh Tùng tham gia Đoàn Hội 

đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2012-2020 

và Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho vùng dân tộc thiểu số 

đến năm 2020 tại huyện Mỹ Tú (theo Kế hoạch số 23/KH-HĐND ngày 

05/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh). 

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thạch Thị Kế Rin giải quyết công việc tại 

cơ quan.  

Thứ Sáu (28/8/2020): 

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

thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2018-2025” tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành (theo Kế hoạch số 22/KH-

BDT ngày 19/3/2020 của Ban Dân tộc). 

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thạch Thanh Tùng, Thạch Thị Kế Rin 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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