
UBND HUYỆN HÒA THÀNH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 VĂN PHÒNG HĐND-UBND                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Số: 38/LCT-VP                                                         Hòa Thành, ngày 22  tháng 9  năm 2017 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND VÀ THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN   

 (Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017) 
 

Thứ/ ngày Sáng Thực hiện Chiều Thực hiện 

Thứ hai 

25/9/2017 

- 9 giờ: Dự họp Sở Tài nguyên Môi 

trường về thống nhất giá đất liên quan 

tái định cư dự án đường 797 

 

PCT Vân 

 

-14 giờ: Dự Đại hội CĐCS 

Văn phòng HĐND-UBND 

huyện (HT.UB) 

 

CT+ các PCT+ 

TT.HĐND  

 

Thứ ba 

26/9/2017 

-8 giờ: Tổ chức trao quà tết cho trẻ em 

nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 

trẻ em dân tộc (HT.UB) 

 

-8 giờ: Tiếp Đoàn kiểm tra tỉnh về tình 

hình thực hiện pháp luật về XPVPHC 

(P.3). 

PCT Huệ+ 

TT.HĐND 

 

 

PCT Vân 

 

 

-13 giờ 30: Họp Ban chấp 

hành Đảng bộ huyện  

  

CT+các PCT+ 

TT.HĐND 

 

Thứ tư 

27/9/2017 

 

-7 giờ 30: Hội nghị tập huấn cán bộ 

làm công tác bảo trợ xã hội (HT.UB, 

01 ngày) 

-7 giờ 30: Họp Hội đồng bồi thường 

dự án đường Nguyễn Văn Linh và Lý 

Thường Kiệt (P.3) 
 

PCT Huệ  

 

 

PCT Vân 

 

-14 giờ : Họp CT, các 

PCT.UBND huyện (P.1) 

CT+ các PCT  

 

Thứ năm 

28/9/2017 

 

-8 giờ: ĐBQH tiếp xúc cử tri 

(HT.TTVHTT-HTCĐ xã Long T Bắc) 

 

-7 giờ 30: Họp các ngành rà soát 

phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi 

đất lấn chiếm lộ giới đường 797 (P.3) 

 

-10 giờ: Làm việc với Công ty Nông 

sản Việt (P.1) 

CT+ các PCT+ 

TT.HĐND 

 

PCT Vân 

 

 

 

PCT Vân 

 

 

-14 giờ: Hội nghị triển khai 

TT 07/2017/TT-BTP của Bộ 

Tư pháp về xây dựng xã, 

phường, thị trấn tiếp cận 

pháp luật (HT.UB) 

 

-14 giờ: Họp chuyên đề về 

ứng dụng công nghệ thông 

tin trong cải cách hành chính 

(P.3) 

PCT Vân 

 

 

 

 

 

CT+ các PCT+ 

TT.HĐND 

Thứ sáu 

29/9/2017 

 

-7 giờ 30: Tiếp Sở Công thương kiểm 

tra tiêu chí về điện xã Trường Tây 

 

- Tham gia Đoàn công tác của Tỉnh ủy 

khảo sát thực tế về phát triển du lịch 

tại Phú Quốc 

PCT Vân 

 

 

 

CT 

 

-14 giờ: Họp các ngành triển 

khai kế hoạch thu quỹ phòng 

chống thiên tai năm 2017 

(P.1) 

PCT Vân 

 

Thứ 7 

30/9/2017 

 

Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy 

PCT Vân+  

PCT Thọ 

 

Trực xử lý phát sinh ngày 

thứ bảy 

PCT Vân+  

PCT Thọ 

Chủ nhật 

01/10/2017 

Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật PCT Huệ+  

 PCT Lên 

Trực xử lý phát sinh ngày 

chủ nhật 

PCT Huệ +  

 PCT Lên 

Văn phòng HĐND-UBND huyện xin thông báo đến các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, 

TT.HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện sắp xếp công việc. Nếu có thay đổi, Văn phòng 

HĐND-UBND huyện sẽ thông báo sau. 

 
 

Nơi nhận:              KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TT.HU; TT.HĐND huyện;                                                   
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;                                                        
- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP; CVNCTH; 

- Lưu VP HĐND-UBND huyện.                                                                      
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