UBND HUYỆN HÒA THÀNH
VĂN PHÒNG HĐND-UBND

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

Số: 13/LCT-VP

Hòa Thành, ngày 08 tháng 4 năm 2019

Lịch công tác
của TT. HĐND-UBND huyện từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019
Thứ/ ngày
Thứ hai
08/4/2019

Thứ ba
09/4/2019

Thứ tư
10/4/2019

Sáng

Thực hiện

Chiều

Thực hiện

- 8 giờ: Dự họp nghe báo cáo kết quả làm
việc và chuẩn bị nội dung báo cáo phục
vụ Đoàn giám sát của UBKT TW về công
tác quản lý sử dụng đất công (tại UBND
tỉnh)
- 10 giờ: Họp nghe các ngành báo cáo
tiến độ sắp xếp khu CD chợ Long Hoa
(P1)
- 7 giờ 30: HN tập huấn về công tác tôn
giáo (từ ngày 09/4/2019 đến 11/4/2019,
HT UB huyện)
- 7 giờ 45: Họp CT, PCT UBND huyện

CT,
PCT Vân

-13 giờ 30: Dự hội nghị cán bộ chủ chốt
(HT UB huyện)

CT,
PCT Vân,
TT.HĐND

- 14 giờ: Họp các ngành về nội dung
chuẩn bị đối thoại giải quyết khiếu nại
(P.1)
-14 giờ: Dự họp giải quyết khiếu nại của
bà Lê Thúy Phượng tại UBND tỉnh (P2
VP UBND tỉnh)

CT

-10 giờ 30: Tiếp Đoàn công tác của Chính
phủ đến làm việc tại Tây Ninh
- 7 giờ 30: Họp các ngành tỉnh về xử lý
đất khu vực Trí Huệ cung (P.1)
- 9 giờ: Họp CT, PCT UBND huyện

Thứ năm
11/4/2019

- Tiếp công dân
- 7 giờ 30: Dự chương trình bồi dưỡng
kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế năm
2019 tại Sở Công thương (01 ngày)

PCT Vân

PCT vân

CT,
PCT Vân
CT
CT,
PCT Vân
CT,
PCT Vân
CT
PCT Vân

PCT Vân

- 14 giờ: Dự kỳ họp HĐND xã Long
Thành Trung (kỳ họp bất thường) tại
TTVHTT-HTCĐ xã LTT
- 16 giờ: Dự họp giải quyết khiếu nại
của ông Lê Hòa Hải tại UBND tỉnh (P1
VP UBND tỉnh)
-14 giờ: Họp với các sở ngành cho ý
kiến xử lý, giải quyết khiếu nại của các
hộ dân thuộc DA đường Lý Thường
Kiệt (P1)

PCT Vân

PCT Vân
CT,
PCT vân

- 7 giờ 30: Dự kỳ họp HĐND Thị trấn
Hoà Thành (kỳ họp bất thường)

CT

Thứ sáu
12/4/2019

- 7 giờ 30: Tiếp Đoàn Giám sát của
UBKT Trung ương về công tác quản lý
sử dụng đất (P3)

CT,
PCT Vân

- 14 giờ: Triển khai KH xây dựng Nông
thôn mới xã Trường Hòa (HTUB xã
Trường Hòa)

CT,
PCT Vân

Thứ bảy
13/4/2019

-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
14/4/2019

- Nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương
-Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật

-Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật

PCT Vân
+PCT Thọ

PCT Vân
+PCT Thọ

* Lãnh đạo Văn ph ng trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy (13/4/2019): Phan Thị Kim Mai
(0988414708), ngày chủ nhật (14/4/2018): Tống Minh Hùng (0276.3603555).
Văn ph ng 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;
- LĐVP, CVNCTH;
- Lưu VT,VP HĐND-UBND huyện

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

