
UBND THỊ XÃ HÒA THÀNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 VĂN PHÒNG HĐND-UBND    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Số:         /LCT-VP       Hòa Thành, ngày          tháng          năm 2020 

Lịch công tác  

của Thường trực HĐND-UBND Thị xã từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020 
 

Thứ/ngày Sáng Thực hiện Chiều Thực hiện 

Thứ hai 

23/11/2020 

- 8 giờ: Dự kiểm điểm tập thể, cá 

nhân BTV Đảng ủy phường Long 

Hoa năm 2020 

- 8 giờ: Dự k/điểm tập thể, cá nhân 

BTVĐU phường Hiệp Tân năm 2020 

- 8 giờ: Dự k/điểm tập thể, cá nhân 

BTVĐU xã Trường Tây năm 2020 

CT 

 

 

PCT Vân 

 

PCT Luận 

 

- Công tác cơ sở  

Thứ ba 

24/11/2020 

- 7 giờ 30: Dự Hội nghị Tỉnh uỷ về 

tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa 

người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền 

với MTTQ, các tổ chức CT-XH 

- 8 giờ: Tiếp Đoàn Thanh tra Sở Tài 

chính về kiểm tra công tác thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí (P1)  

- 7 giờ 30: Dự Đại hội hội viên Hội 

Người tù kháng chiến thị xã Hòa 

Thành, nhiệm kỳ 2020-2025 

CT 

 

 

 

PCT Vân 

 

 

PCT Hảo 

 

 

- 14 giờ: Họp các ngành hoàn chỉnh 

các hồ sơ, thủ tục đề nghị xét công 

nhận thị xã Hòa thành hoàn thành 

xây dựng NTM năm 2019 (P3) 

- 14 giờ: Họp UBND tỉnh thông qua 

Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2019 

CT, PCT 

 

 

 

PCT Vân 

Thứ tư  

25/11/2020 

- 7 giờ 30 đến 11 giờ: Đoàn công tác 

UBND thị xã làm việc với xã Trường 

Đông, Long Thành Nam 

- 7 giờ 30 đến 17 giờ: Dự Hội nghị 

tập huấn, triển khai Luật Dân quân tự 

vệ và Luật lực lượng DBĐV 

CT, PCT 

 

 

PCT Hảo 

 

 

- 14 giờ đến 17 giờ: Đoàn công tác 

UBND thị xã làm việc với phường 

Long Thành Trung, Hiệp Tân 

CT, PCT 

Thứ năm 

26/11/2020 

- 7 giờ 30: Họp UBND thị xã mở rộng 

thông qua các văn bản trình ra Kỳ họp 

HĐND thị xã (Kỳ họp cuối năm 

2020)-P3 

CT, PCT 

TT.HĐND 

- 14 giờ: Dự kiểm điểm tập thể, cá 

nhân BTV Đảng ủy Trung tâm y tế 

thị xã năm 2020 

CT 

 

 

Thứ sáu 

27/11/2020 

- 7 giờ 30 đến 11 giờ: Đoàn công tác 

UBND thị xã làm việc với xã Trường 

Tây, Trường Hòa 

CT, PCT - 14 giờ: Họp CT, PCT UBND (P3) 

 

- 16 giờ: Dự trao Quyết định nghỉ 

hưu (P3) 

CT, PCT 

 

CT, PCT 

TT.HĐND 

Thứ bảy 

28/11/2020  

- Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy PCT Hảo  

 

- Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy PCT Hảo  

 

Chủ nhật 

29/11/2020 

- Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật CT 

 

- Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật CT 

 

* Lãnh đạo Văn phòng trực xử lý phát sinh : ngày thứ bảy 28/11/2020: Nguyễn Hữu Vinh , 

ngày chủ nhật 29/11/2020: Đinh Thị Loan Phương.  

Văn phòng HĐND-UBND Thị xã thông báo đến các đồng chí Thường trực HĐND Thị xã, 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thị xã, và các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện sắp xếp công việc. 

Nếu có thay đổi, Văn phòng HĐND-UBND Thị xã sẽ thông báo sau. 
 
 

Nơi nhận:                                                CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TT.Thị ủy, TT.HĐND Thị xã;                      

- CT, các PCT UBND Thị xã;                         
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Thị xã;                                                                                

- UBND các xã, phường;                     

- LĐVP, CVNCTH; 

- Lưu VT VP HĐND-UBND.                                       
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