UBND HUYỆN HÒA THÀNH
VĂN PHÒNG HĐND-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:08/LCT-VP

Hòa Thành, ngày 01 tháng 3 năm 2019

Lịch công tác
của TT. HĐND-UBND huyện từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019
Thứ/ ngày
Thứ hai
04/3/2019

Thứ ba
05/3/2019

Thứ tư
06/3/2019

Thực hiện

Chiều

Thực hiện

- 8 giờ: Họp TTHU

CT

CT+
PCT Vân

-10 giờ: Dự họp Đảng uỷ quân sự huyện

CT

-14 giờ: Dự họp với huyện Dương Minh
Châu về đầu tư 02 tuyến đường giao
thông liên huyện

-14 giờ: Dự hội nghị rà soát, bổ sung
quy hoạch cán bộ NK 2015-2020,20202025

CT+PCT+
TT HĐND

- 14 giờ : Họp các ngành thông qua KH
sắp xếp, xây dựng chợ tạm thuộc chợ
Long Hoa (P.1)

PCT Vân

Sáng

-8 giờ: Dự hội nghị trực tuyến với TW về
khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
(HT.UB tỉnh)
- 7 giờ 30: Tiếp Đoàn công tác UBND
tỉnh về thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên
thông (P.3)

PCT vân

-8 giờ: Dự họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc
tế Phụ nử 8/3 (HT. Đoàn thể)

PCT Vân

- 7 giờ 30: Dự hội nghị tổng kết công tác
khuyến học năm 2018 (HT.Phòng
GDĐT)

PCT Vân

-8 giờ: Tiếp Đoàn công tác kiểm tra của
Tỉnh uỷ đối với BTVHU

CT+
PCT Vân

CT

- Tiếp công dân

Thứ sáu
08/3/2019

- Xử lý công việc cơ quan

CT+PCT+
TT HĐND

-15 giờ: Họp mặt Nữ CBCC Văn phòng
nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
(P.3)

PCT Vân

Thứ bảy
09/3/2019

-Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy

PCT Vân
+PCT Lên

-Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy

PCT Vân
+PCT Lên

Chủ nhật
10/3/2019

-Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật

PCT Vân
+PCT Thọ

-Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật

PCT Vân
+PCT Thọ

- 7 giờ 30: Dự khai giảng lớp Hạnh đường
khoá 16 của tôn giáo Cao Đài tại Giáo
Tông đường

TT HĐND

CT
PCT Vân

Thứ năm
07/3/2019

PCT Vân

-14 giờ: Khảo sát khu vực xây dựng
nghĩa trang của huyện tại xã Trường
Hoà

* ãnh đạo Văn phòng trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy (09/3/2019): Trần Trọng Duy (02763603405), ngày chủ
nhật (10/3/2019): Ngô Thị Kim Hiếu (0909887550).
Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo đến các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Thường trực
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:

- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- ĐVP, CVNCTH;
- ưu VT,VP HĐND-UBND huyện

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

