
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 14 tháng 9 năm 2020 

 

Lịch công tác  

của Thường trực HĐND-UBND Thị xã từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020 

 
 

Thứ/ngày Sáng Thực hiện Chiều Thực hiện 

Thứ hai 

14/9/2020 

- 8 giờ: Họp TT Thị uỷ 

 

CT - 13 giờ 30: UBND tỉnh tập huấn 

công tác CCHC và kiểm soát TTHC 

năm 2020 (P3) 

VP 

Thứ ba 

15/9/2020 

- Công tác cơ sở  - 14 giờ: Họp các ngành đánh giá 

tiến độ xây dựng NTM nâng cao xã 

Trường Đông (P3) 

PCT Vân 

 

 

Thứ tư  

16/9/2020 

- 8 giờ: Ban Pháp chế HĐND thị xã 

khảo sát “Tình hình triển khai nhiệm 

vụ, quyền hạn trên lĩnh vực tư pháp-

hộ tịch” tại xã Trường Đông 

- 9 giờ: Dự Lễ trao tặng mái ấm tình 

thương cho phụ nữ người xã Trường 

Đông 

TT.HĐND 

Ban PC 

 

 

PCT Vân 

 

 

 

 

- 14 giờ: Thường trực HĐND thị xã 

dự họp giao ban tỉnh, các huyện, thị 

xã, thành phố tại huyện Gò Dầu 

- 14 giờ: Ban Pháp chế HĐND thị xã 

khảo sát “Tình hình triển khai nhiệm 

vụ, quyền hạn trên lĩnh vực tư pháp-

hộ tịch” tại phường Hiệp Tân 

- 14 giờ: Họp UBND tỉnh nghe 

VNPT TN Demo hệ thống thông tin 

báo cáo và chỉ đạo điều hành 

TT.HĐND 

02 Ban  

 

Ban PC 

 

 

 

PCT Vân 

 

 

Thứ năm 

17/9/2020 

- 7 giờ 30: Hội nghị giao ban sơ kết 

09 tháng tình hình KT-XH trên địa 

bàn thị xã năm 2020 (P3) 

- 8 giờ: Ban Pháp chế HĐND thị xã 

khảo sát “Tình hình triển khai nhiệm 

vụ, quyền hạn trên lĩnh vực tư pháp-

hộ tịch” tại phường Long Thành Bắc  

CT, PCT 

Vân 

 

TT.HĐND 

Ban PC 

 

- 14 giờ: Ban Pháp chế HĐND thị xã 

khảo sát “Tình hình triển khai nhiệm 

vụ, quyền hạn trên lĩnh vực tư pháp-

hộ tịch” tại phường Long Hoa 

- 14 giờ: Hội nghị giao ban xây dựng 

cơ bản định kỳ (P3) 

TT.HĐND 

Ban PC 

 

 

PCT Vân 

Thứ sáu 

18/9/2020 

- 7 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thị 

uỷ định kỳ tháng 9/2020 

UV.BTV 

 

- 14 giờ: Dự công bố Quyết định 

thành lập Chi bộ Công an phường 

Hiệp Tân 

PCT Vân 

Thứ bảy 

19/9/2020  

- Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy PCT Vân  

 

- Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy PCT Vân  

 

Chủ nhật 

20/9/2020 

- Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật PCT Vân 

 

- Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật PCT Vân 

 

* Lãnh đạo Văn phòng trực xử lý phát sinh : ngày thứ bảy 19/9/2020: Nguyễn Hữu Vinh, ngày 

chủ nhật 20/9/2020: Trần Hồng Quân.  

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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