
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 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020 

 
 

Thứ/ngày Sáng Thực hiện Chiều Thực hiện 

Thứ hai 

26/10/2020 

- Công tác cơ sở  - 14 giờ: Tập huấn nghiệp vụ Bộ 

phận TN và TKQ TTHC (mới) 

PCT Hảo 

Thứ ba 

27/10/2020 

- 8 giờ: Họp TT Thị uỷ 

- 7 giờ 30: Dự họp Sở GD-ĐT tổng 

kết BHYT HSSV năm học 2019-2020 

và phương hướng, nhiệm vụ năm học 

2020-2021 

- 7 giờ 30: Dự họp tỉnh về sơ kết 05 

năm thực hiện Nghị định số 

74/2015/NĐ-CP về PK Nhân dân 

CT 

PCT Hảo 

 

 

 

PCT Vân 

 

 

- 14 giờ: Họp UBND tỉnh về Trung 

tâm TMLH và KH phòng, chống 

dịch tả lợn 

- 14 giờ: Dự họp Sở Y tế về việc 

chuyển đổi cơ sở kinh doanh đối với 

quầy thuốc tại các xã, thị trấn 

chuyển đổi thành phường thuộc thị 

xã Hòa Thành 

PCT Vân 

 

 

PCT Hảo 

 

Thứ tư  

28/10/2020 

- 8 giờ: Họp các ngành liên quan đẩy 

nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn (P1) 

CT, PCT - 14 giờ: Họp thống nhất quan điểm 

xử lý tiếp theo đối với vụ án xảy ra 

tại Ban QLDA (Ban Nội chính tỉnh) 

- 14 giờ: BCĐ NTM tỉnh kiểm tra 

tiến độ thực hiện chương trình 

MTQG xây dựng NTM năm 2020 

trên địa bàn Hòa Thành (P3) 

- 14 giờ: Họp BCĐ 389 tỉnh 

CT 

 

 

PCT Vân 

 

 

 

PCT Hảo 

Thứ năm 

29/10/2020 

- 7 giờ 30: Dự họp tỉnh về tổng kết 

các Đề án, Kế hoạch về DQTV giai 

đoạn 2016-2020  

CT 

 

 

14 giờ: Họp liên trực chuẩn bị Kỳ 

họp thứ 19 HĐND thị xã (Kỳ họp 

cuối năm)-P1 

TT.HĐND 

PCT Vân 

Thứ sáu 

30/10/2020 

- 8 giờ: Hội nghị cấp tỉnh sơ kết tình 

hình áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 

PCT Hảo - Công tác cơ sở  

Thứ bảy 

31/10/2020  

- Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy PCT Hảo 

 

- Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy PCT Hảo 

 

Chủ nhật 

01/11/2020 

- 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 31/10/2020: Nguyễn Hữu Vinh , 

ngày chủ nhật 01/11/2020: 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.                                       
       


		2020-10-27T09:45:33+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2020-10-27T10:19:39+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2020-10-27T10:19:42+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2020-10-27T10:19:43+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2020-10-27T10:19:44+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




