UBND HUYỆN HÒA THÀNH
VĂN PHÒNG HĐND-UBND

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

Số: 32 /LCT-VP

Hòa Thành, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Lịch công tác
của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019
Thứ/ ngày

Sáng

Thực hiện

Chiều

Thực hiện

Thứ hai
19/8/2019

- 7 giờ 30: Lễ họp mặt kỷ niệm 14
năm ngày hội TDBVANTAQ, 74
năm ngày truyền thống CAND
(TTVHTT HTCĐ LTT)

PCT Cận

TTHĐND

- 8 giờ: Dự lễ kỷ niệm 70 năm thành
lập trung đoàn BB 174 (Tân Châu)
- 8 giờ: Dự HNTT toàn quốc sơ kết
03 năm t/hiện CT 05-CT/TW (HTUB)

QCT

-14 giờ: TTHĐND huyện tổ chức
hội nghị giao ban với TTHĐND xã,
thị trấn (HT.UBND Hiệp Tân)
- 14 giờ: Họp TTHU
- 15 giờ: Dự họp BCĐ Quy hoạch
tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn
đến năm 2050 (HT UB Tỉnh)
- 14 giờ: Họp triển khai KH lấy ý
kiến cử tri về thành lập thị xã (P3)
- 16 giờ: Họp QCT, PCT UBND
huyện (P3)
- 14 giờ: TTHĐND huyện tiếp đoàn
khảo sát HĐND tỉnh về khảo sát tổ
chức hoạt động HĐND cấp xã (P3)
- 14 giờ: Mời các sở ngành tỉnh,
huyện góp ý nội dung đối thoại tiểu
thương chợ Long Hoa (P1)
- 14 giờ: Dự họp SXD thông qua KL
thanh tra về DA cty Thuận Việt
-14 giờ: Họp Tổ giám sát về giám
sát chi bộ PVHTT (P1)

QCT, PCT

- Xử lý công việc cơ quan

TTUBND

-Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy

Q.CT
+PCT Lên
PCT Cận
+PCT Lên

Thứ ba
20/8/2019

Thứ tư
21/8/2019

Thứ năm
22/8/2019

Thứ sáu
23/8/2019
Thứ bảy
24/8/2019
Chủ nhật
25/8/2019

- 7 giờ 30: Dự Hội nghị cán bộ chủ
chốt (HT UB)

- Tiếp công dân
- 7 giờ 30: Họp giao ban công tác xây
dựng cơ bản (P3)
- 9 giờ 30:Họp triển khai KH thu Quỹ
phòng, chống thiên tai năm 2019 (P3)
-8 giờ: Tâ ̣p huấ n rà soát hô ̣ nghèo , hô ̣
câ ̣n nghèo năm 2019 (HTSLĐTBXH)
- 7 giờ 30: Tổng kết cuộc vận động
“Vì đàn em thân yêu và tiếp sức đến
trường” năm 2019 (HT.UB)
-Trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy
- 10 giờ: BCHQS huyện mời dự trao
nhà tình nghĩa (xã Trường Tây)

TTHĐND
TTUBND

TTHĐND
TTUBND

TTHĐND
QCT

QCT
QCT

QCT

TTHĐND

QCT
PCT Cận
PCT Cận

QCT
PCT Cận
Q.CT

Q.CT
+PCT Lên
PCT Cận

-Trực xử lý phát sinh ngày chủ nhật

* Lãnh đạo Văn phòng trực xử lý phát sinh: ngày thứ bảy 24/8/2019: Phan Thị Kim Mai, ngày
chủ nhật 25/8/2019: 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

