
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 28/9/2020 đến ngày 4/10/2020 

 
 

Thứ/ngày Sáng Thực hiện Chiều Thực hiện 

Thứ hai 

28/9/2020 

- 8 giờ: Họp TT Thị uỷ 

 

CT - 14 giờ: Thường trực Thị uỷ  giao 

ban khối Đảng, đoàn thể quý 

III/2020 

PCT Vân 

Thứ ba 

29/9/2020 

- 7 giờ 30: Họp các ngành báo cáo 

tiến độ giải phóng mặt bằng nâng cấp, 

mở rộng Đường Nguyễn Huệ (P1) 

CT, PCT 

Vân 

 

- Công tác cơ sở  

Thứ tư  

30/9/2020 

- 7 giờ 30: Hội đồng NVQS thị xã tổ 

chức Hội nghị xét duyệt tiêu chuẩn 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 

năm 2021 (HT.BCHQS TX) 

- 7 giờ 30: Thường trực HĐND thị xã 

tổ chức phiên giải trình (P3) 

CT 

 

 

 

PCT Vân 

- 14 giờ: Đoàn công tác BTV Thị uỷ 

làm việc tại Đảng uỷ Trung tâm y tế 

thị xã 

PCT Vân 

 

Thứ năm 

01/10/2020 

- 7 giờ 30: Hội nghị Ban Chấp hành 

Đảng bộ thị xã 

 

- 8 giờ: Tập huấn nghiệp vụ quản lý 

nhà nước về KHCN năm 2020 trên 

địa bàn thị xã (HT.UBND TX) 

Thị uỷ 

viên 

 

Phòng KT 

 

 

- 14 giờ: Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh 

tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, 

Quốc hội Khóa XIV (HT xã LTN) 

- 16 giờ: Tham dự Đại Lễ Hội yến 

Diêu trì Cung Năm Canh Tý 2020 

của Tôn giáo Cao Đài 

PCT Vân 

 

 

PCT Vân 

 

 

Thứ sáu 

02/10/2020 

- 7 giờ: Dự phát quà cho Nhi đồng tại 

Trai đường (Nội ô Tòa Thánh) 

CT - 14 giờ: Dự Hội nghị UBND tỉnh về 

tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn 

áp tội phạm 

PCT Vân 

 

 

Thứ bảy 

03/10/2020  

- 8 giờ: Dự Lễ Khánh thành Bệnh 

viện Đa khoa Hồng Hưng 

UV.BTV 

 

- Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy PCT Vân  

 

Chủ nhật 

4/10/2020 

- 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 03/10/2020: Nguyễn Hữu Vinh , 

ngày chủ nhật 4/10/2020: 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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