UBND HUYỆN HÒA THÀNH
VĂN PHÒNG HĐND-UBND

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

Số: 25 /LCT-VP

Hòa Thành, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Lịch công tác
của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019
Thứ/ ngày
Thứ hai
01/7/2019

Thứ ba
02/7/2019

Thứ tư
03/7/2019

Thứ năm
04/7/2019
Thứ sáu
05/7/2019

Thứ bảy
06/7/2019
Chủ nhật
07/8/2019

Sáng

Thực hiện

- 8 giờ: Họp Thường trực huyện ủy

PCT Vân

- 9 giờ 30: Họp cho ý kiến về chủ
trương đầu tư cửa hàng trưng bày ôtô
của DNTN A Hảo ĐNB (P1)

PCT Vân

- 10 giờ: Họp thông qua kế hoạch
PCT Vân
Tổ chức Cuộc vận động “Vì đàn em
thân yêu và tiếp sức đến trường” (P3)
- 8 giờ: Hội nghị trực tuyến về tập PCT Cận
huấn
công
tác
phong
trào
“TDĐKXDĐSVH” và công tác gia
đình năm 2019 (HT.UB)
- 7 giờ 30: Họp các ngành về báo cáo PCT Vân
tiến độ sắp xếp tiểu thương chợ Long
Hoa (P1); 9 giờ 30: Họp các ngành
báo cáo tiến độ thực hiện giải tỏa
đường Lý Thường Kiệt (P1)
- 8 giờ: Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức tiếp TTHĐND,
xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội PCT Vân
khoá XIV (HT UB)
- 10 giờ: Họp các PCT UBND huyện

PCT Vân,
Cận

- Tiếp công dân

TTUBND

- 8 giờ: Họp trực tuyến với Chính phủ
(cả ngày) (P3)
- 7 giờ 30: Tổ chức HN sơ kết công
tác hội và phong trào chữ thập đỏ 6
tháng đầu năm và triển khai phương
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2019 (HT.Đoàn thể)

TTHĐND,
PCT Vân

- 8 giờ: Dự HN trực tuyến báo cáo
viên tháng 7/2019 (P3)

PCT Lên,
PCT Vân

7 giờ 30 phút: Phối hợp Sở LĐTBXH
tổ chức tập huấn cập nhật thông tin cơ
sở dữ liệu phần cung lao động năm
2019 trên địa bàn huyện (HT.UB)
-Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy

PCT Cận

-Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật

PCT Cận

PCT Vân
+PCT Lên
PCT Cận
+PCT Lên

Chiều
- 14 giờ: Họp HĐTV giải quyết
khiếu nại (P1)
- 14 giờ: dự họp STNMT về lựa
chọn khu vực không đấu giá quyền
khai thác khoáng sản trên địa bàn
tỉnh Tây Ninh năm 2018 – 2025
- 15 giờ: Dự họp STNMT về góp ý
quy định quản lý nhà nước về
khoáng sản trên địa bàn tỉnh
- 14 giờ: Dự ký kết Quy chế phối
hợp giữa SXD, STNMT, UBND cấp
huyện trong công tác thẩm định dự
án, thiết kế xây dựng, báo cáo đánh
giá TĐMT (tại SXD)

Thực hiện
PCT Vân
PCT Cận

PCT Cận

PCT Vân

PCT Cận
- 14 giờ: Dự HN sơ kết phong trào
TĐQT 6 tháng đầu năm 2019 Cụm
QS huyện tp (Ban CHQS Gò Dầu)
- 13 giờ 30: dự HN sơ kết 6 tháng
PCT Vân
đầu năm 2019 ngành nông nghiệp
PTNT tại Sở NNPTNT
- 14 giờ: Họp thông qua dự thảo PCT Cận
Quy định quản lý, sử dụng tạm thời
một phần vỉa hè lòng đường, lề
đường ngoài mục đích giao thông
(P1)
- 14 giờ: Họp trực tuyến với Chính
TTHĐND,
phủ (tiếp theo)
PCT Vân
- 14 giờ: Họp BĐD HĐQT
NHCSXH huyện quý II/2019 (P.1)

PCT Cận

-Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy

PCT Vân
+PCT Lên
PCT Cận
+PCT Lên

-Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật

* Lãnh đạo Văn phòng trực xử lý phát sinh : ngày thứ bảy 06/7/2019: Trần Trọng Duy, ngày
chủ nhật 07/7/2019: Ngô Thị Kim Hiếu.
Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo đến các đồng chí Chủ tịch, các 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

CHÁNH VĂN PHÒNG

