
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 5/10/2020 đến ngày 11/10/2020 

 
 

Thứ/ngày Sáng Thực hiện Chiều Thực hiện 

Thứ hai 

5/10/2020 

- 8 giờ: Họp TT Thị uỷ 

 

CT - Công tác cơ sở  

Thứ ba 

6/10/2020 

- 8 giờ: Họp Đoàn đại biểu thị xã Hòa 

Thành dự Đại hội đại biểu Đảng bộ 

bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm 

kỳ 2020-2025 (Phòng họp BCH) 

Đại biểu 

dự 

- 14 giờ: Dự Hội nghị Đảng uỷ quân 

sự thị xã tháng 10/2020 

- 14 giờ: Họp UBND tỉnh giao ban 

XDCB   

CT 

 

PCT Vân 

Thứ tư  

7/10/2020 

- 8 giờ: Sở KH-ĐT tỉnh làm việc với 

UBND thị xã về triển khai công tác 

giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 

2020 (P1) 

PCT Vân - 14 giờ: Họp UBND tỉnh cho ý kiến 

về dự thảo Quy chế quản lý vật liệu 

nổ công nghiệp  

PCT Vân 

Thứ năm 

8/10/2020 

- 7 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo thu ngân 

sách thị xã 9 tháng năm 2020 (HT.Chi 

Cục thuế) 

CT, PCT 

Vân 

 

- 13 giờ 30: Hội nghị Ban Thường 

vụ Thị uỷ định kỳ tháng 9/2020 

UV.BTV 

Thứ sáu 

9/10/2020 

- 7 giờ 30: Đoàn công tác Ban 

Thường vụ Thị uỷ làm việc với Đảng 

uỷ Công an thị xã 

CT 

 

 

- 13 giờ 30: Tổ chức xét tuyển viên 

chức Trung tâm VHTT-TT thị xã 

(P3) 

CT 

Thứ bảy 

10/10/2020  

- Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy PCT Vân  

 

- Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy PCT Vân  

 

Chủ nhật 

11/10/2020 

- 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 10/10/2020: Nguyễn Hữu Vinh , 

ngày chủ nhật 11/10/2020: 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.                                       
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