UBND HUYỆN HÒA THÀNH
VĂN PHÒNG HĐND-UBND

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

Số: 26 /LCT-VP

Hòa Thành, ngày 05 tháng 7 năm 2019

Lịch công tác
của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019
Thứ/ ngày
Thứ hai
08/7/2019

Sáng

Thực hiện

- 8 giờ: Họp các ngành xem xét đơn
xin giảm mức thu lắp đặt quảng cáo PCT Cận
(P1)
- 8 giờ: Họp HĐTĐKT huyện (P3)
PCT Vân

Chiều
- 14 giờ: Họp Ban chấp hành đảng
bộ huyện

Thực hiện
PCT Lên
PCT Vân,
Cận

- 8 giờ: Họp TTHĐND huyện thông TTHĐND
qua báo cáo giám sát về BHXH
(phòng họp BTVHU)
Thứ ba
09/7/2019

Thứ tư
10/7/2019

Thứ năm
11/7/2019

- Dự kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân TTHĐND
dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX (03 ngày)
- 7 giờ 30: Dự HN triển khai Nghị
quyết Hội nghị trung ương lần thứ 10
Khóa XII của Đảng (HTUB)
- Dự kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân
dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX
- 8 giờ: Thăm sinh viên tình nguyện
mùa hè xanh về hoạt động tại huyện
Hòa Thành (TTVHTT-HTCĐ Long
Thành Trung, Trường Tây)

PCT Vân,
Cận
TTHĐND
PCT Cận

- Tiếp công dân
TTHU
- Dự kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân TTHĐND
dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX

- 14 giờ: Họp Tổ giám sát theo QĐ
của BTV Huyện ủy về giám sát Chi
bộ và đ/c Bí thư Chi bộ PVHTT
(P.1)

PCT Cận

- 14 giờ: Họp thông qua dự thảo
Quy định quản lý, sử dụng tạm thời
một phần vỉa hè lòng đường, lề
đường ngoài mục đích giao thông
(P3)
- 15 giờ: Họp giao ban xây dựng cơ
bản (P3)
- 14 giờ: Họp các PCT UBND huyện

PCT Cận

PCT Vân
PCT Vân,
Cận

- 7 giờ 30 phút: Dự HN triển khai PCT Cận
Nghị định 102/2018/NĐ-CP về chế
độ hỗ trợ người có công với cách
mạng(HT BCHQS tỉnh)

Thứ sáu
12/7/2019

Thứ bảy
13/7/2019
Chủ nhật
14/7/2019

- 7 giờ 30: Dự HN tổng kết công tác PCT Vân
xây dựng đảng và thi hành điều lệ
đảng nhiệm kỳ 2015-2020(HT. UB)
- 8 giờ: HN trực tuyến về các giải PCT Vân
pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh
Tây Ninh (HTUB)

-Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy
-Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật

PCT Vân
+PCT Lên
PCT Cận
+PCT Lên

- 14 giờ: Tổ chức lễ phát động
phong trào “Cán bộ, công chức, viên
chức Hòa Thành thi đua thực hiện
văn hóa công sở” và sơ kết phong
trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu
năm 2019 (HT UB)
-Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy
-Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật

TTHĐND
PCT Vân

PCT Vân
+PCT Lên
PCT Cận
+PCT Lên

* Lãnh đạo Văn phòng trực xử lý phát sinh: ngày thứ bảy 13/7/2019: Phan Thị Kim Mai, ngày
chủ nhật 14/7/2019: Trần Trọng Duy.

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

