UBND THỊ XÃ HÒA THÀNH
VĂN PHÒNG HĐND-UBND
Số: 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/LCT-VP

Hòa Thành, ngày 4

tháng 1

năm 2021

Lịch công tác
của Thường trực HĐND-UBND Thị xã từ ngày 4/01/2021 đến ngày 10/01/2021
Thứ/ngày
Thứ hai
4/01/2021
Thứ ba
5/01/2021
Thứ tư
6/01/2021
Thứ năm
7/01/2021

Sáng

Thứ bảy
9/01/2021

Chiều

Thực hiện

- 8 giờ: Hội nghị trực tuyến của CT, PCT
UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ TT.HĐND
phát triển KT-XH năm 2021 (P3)
- 8 giờ: Họp Thường trực Thị ủy
CT

- Công tác cơ sở
- 14 giờ: Họp CT, PCT UBND (P1)

CT, PCT

- 7 giờ 30: Họp trực tuyến với UBND
tỉnh tháng 01/2021 (P3)

- 14 giờ: Tổ chức đối thoại với công
dân về trường hợp xây dựng nhà trên
đất công (P1)
- 13 giờ 30: Họp Hội đồng xử lý kỷ
luật (P1)
- 14 giờ: Họp Hội đồng xem xét
trách nhiệm hoàn trả NSNN (P3)
- 14 giờ: Dự họp UBND tỉnh mở
rộng nội dung về gia hạn giấy phép
các hoạt động trong phạm vị bảo vệ
công trình thủy lợi tỉnh
- 13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết
công tác Hiến máu nhân đạo và công
tác Hội chữ đỏ năm 2020

CT, PCT
Vân

- Tiếp công dân
- 8 giờ: Họp trực tuyến toàn quốc
tổng kết năm 2020 và phương hướng,
nhiệm vụ năm 2021 của BCĐ 138/CP
và BCĐ 389 quốc gia (P3)

Thứ sáu
8/01/2021

Thực hiện

CT, PCT
TT.HĐND
CT
PCT Vân

- 7 giờ 30: Họp UBND thị xã mở rộng CT, PCT
tổng kết năm 2020 và triển khai phân TT.HĐND
công thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm
2021 (Phòng họp Thị ủy)
- 8 giờ: Hội nghị trực tuyến tổng kết
công tác tư pháp năm 2020 (P3)
- Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy

CT
PCT Vân
PCT Hảo

PCT Vân

PCT Hảo
PCT Vân

- Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy

PCT Vân

Chủ nhật - Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật
CT
- Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật
CT
10/01/2021
* Lãnh đạo Văn phòng trực xử lý phát sinh: ngày thứ bảy 9/01/2021: Nguyễn Hữu Vinh, ngày chủ
nhật 10/01/2021: 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:
- 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.

CHÁNH VĂN PHÒNG

