UBND HUYỆN HÒA THÀNH
VĂN PHÒNG HĐND-UBND

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

Số: 14/LCT-VP

Hòa Thành, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Lịch công tác
của TT. HĐND-UBND huyện từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019
Thứ/ ngày

Sáng

Thứ hai
15/4/2019

Nghỉ bù ngày Giổ Tổ Hùng Vương

Thứ ba
16/4/2019

-8 giờ 00: Họp TTHU

Thứ tư
17/4/2019

Thứ năm
18/4/2019

Thứ sáu
19/4/2019

Thực hiện

Chiều

Thực hiện

CT

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

CT,
PCT Vân

-14 giờ: Dự phiên giải trình trực tuyến
với TT.HĐND tỉnh (P.3)

CT,
TT.HĐND

-14 giờ: Họp BĐD Ngân hàng CSXH
huyện sơ kết quý I/2019 (P.1)

PCT Vân

- 14 giờ: TT.HĐND huyện giám sát
việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử
tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND
huyện (P3)
- 13 giờ 30: Dự hội nghị tổng kết
chương trình phối hợp hoạt động giữa
Ban CHQS huyện với 06 tổ chức chính
trị - xã hội, xã hội nhân đạo huyện Hòa
Thành năm 2018.

CT,
TT.HĐND

-14 giờ: Hội nghị tổng kết Phong trào
toàn dân BVANTQ năm 2018 (HT.UB)

CT

-14 giờ: TT.HĐND huyện tham gia
giám sát công tác kiểm sát của VKSND

TT.HĐND

- 9 giờ 30: Họp các ngành thống nhất nội
dung đối thoại giải quyết khiếu nại (P.1)

CT,
PCT Vân

-7 giờ 30: Họp CT, PCT UBND huyện
(P.1)

CT,
PCT Vân

- Thăm, chúc tết Chol ChnamThmay
huyện TbongKhmum (CPC)

PCT Vân,
TT HĐND

- 8 giờ: Tiếp đoàn giám sát của Đoàn
ĐBQH về thực hiện chương trình MTQG
giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng
dân tộc thiểu số giai đoạn 2012-2018
(P.3)

CT

-7 giờ 30: Họp Ban chỉ đạo, Tổ đạo diễn
Diễn tập KVPT xã Hiệp Tân, Long Thành
Bắc (P.3)

CT,
PCT Vân

Thứ bảy
20/4/2019

-7 giờ 30: Thăm tân binh đơn vị Bộ đội
Biên phòng
-Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy

PCT Vân

Chủ nhật
21/4/2019

-7 giờ 30: Thăm tân binh Trung đoàn
BB5/SĐ 5

CT

-Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật

(CT)

-Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy

PCT Lên

-Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật

PCT Vân
+PCT Thọ

PCT Lên

PCT Vân
+PCT Thọ

* ãnh đạo Văn phòng trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy (20/4/2019): Tr n Trọng Duy
(02763603405), ngày chủ nhật (21/4/2019): 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

