
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 31 tháng 8 năm 2020 

Lịch công tác  

của Thường trực HĐND-UBND Thị xã từ ngày 31/8/2020 đến ngày 6/9/2020 
 

Thứ/ngày Sáng Thực hiện Chiều Thực hiện 

Thứ hai 

31/8/2020 

- 6 giờ 30: Viếng nghĩa trang liệt sĩ 

Hòa Thành 

- 8 giờ: Họp TT Thị uỷ 

- 8 giờ: Hội nghị tổng kết 20 năm 

phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai 

đoạn 2000-2020 (P3) 

- 10 giờ: Dự Lễ trao học bổng cho 

HS, SV năm 2020 (Phòng GD-ĐT) 

 

 

CT 

PCT Vân 

 

 

PCT Vân 

 

- 15 giờ: Họp UBND tỉnh cho ý kiến 

ban hành Bảng giá đất áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 

2020-2024 

PCT Vân 

Thứ ba 

01/9/2020 

- 6 giờ 30: Viếng nghĩa trang liệt sĩ 

Trà Võ  

 

 

 

- 8 giờ: Kỳ họp thứ 17 HĐND thị xã 

Hòa Thành (Kỳ họp chuyên đề) 

Lãnh đạo 

Thị uỷ 

HĐND 

UBND 

UBMTTQ  

CT, PCT 

TT.HĐND 

- 14 giờ: Tiếp Đoàn giám sát của 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh về g/s 

việc xây dựng và thực hiện vị trí 

việc làm trong các cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc tỉnh quản lý (P3) 

CT 

Thứ tư  

02/9/2020 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9  NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9  

Thứ năm 

03/9/2020 

- 7 giờ 30: Hội nghị BTV Thị uỷ (đột 

xuất) 

UV.BTV 

 

- 14 giờ: Hội nghị Đảng uỷ Quân sự 

thị xã phiên thường lệ tháng 9/2020 

(Ban CHQS thị xã) 

- 14 giờ: Họp BCĐ xây dựng NTM 

đánh giá tiến độ thực hiện NTM 

nâng cao xã Trường Đông (P3) 

CT 

 

 

PCT Vân 

Thứ sáu 

4/9/2020 

- 8 giờ: Dự Bế giảng Hạnh Đường 

Khóa 19 (Nội ô Tòa Thánh) 

- 8 giờ: Họp UBND tỉnh về công tác 

xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ 

Đông; cho ý kiến về chủ trương xây 

dựng “ĐA xây dựng trụ sở làm việc, 

trang thiết bị phục vụ công tác CA xã 

trên địa bàn tỉnh” 

CT 

 

PCT Vân 

 

 

 

 

 

- 13 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo thu 

ngân sách thị xã 

CT, PCT 

Vân 

 

Thứ bảy 

5/9/2020  

- Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy PCT Vân  

 

- Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy PCT Vân  

 

Chủ nhật 

6/9/2020 

- 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 5/9/2020: Nguyễn Hữu Vinh, ngày 

chủ nhật 6/9/2020: 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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