UBND THỊ XÃ HÒA THÀNH
VĂN PHÒNG HĐND-UBND

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

Số: 89 /LCT-VP

Hòa Thành, ngày 18

tháng 4

năm 2022

Lịch công tác
của Thường trực HĐND-UBND Thị xã từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022
Thứ/ngày

Sáng

Thực hiện

Chiều

Thứ hai
18/4/2022

- 8 giờ: Họp Thường trực Thị ủy

CT

- 14 giờ: Dự duyệt chương trình
chi tiết Lễ và biểu diễn văn nghệ
phục vụ Lễ công bố Hòa Thành
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng
NTM năm 2020 (HT.UBND)
- 15 giờ: Họp UBND tỉnh xét
công nhận xã đạt chuẩn NTM
nâng cao năm 2021
- 14 giờ: Họp UBND tỉnh cho ý
kiến về CS khuyến khích ưu đãi
hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh
- 14 giờ: Thường trực Thị ủy
làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh
ủy

Thứ ba
19/4/2022
Thứ tư
20/4/2022

Thứ năm
21/4/2022
Thứ sáu
22/4/2022
Thứ bảy
23/4/2022

- 7 giờ 30: Hội nghị (trực tuyến)
tổng kết công tác thi đua khen
thưởng năm 2021 (P3)
- 7 giờ 30: HN sơ kết công tác
PCTP và ATGT thị xã quý
I/2022 (P3)
- 8 giờ: Dự hội thảo KH tổng kết
30 năm thực hiện Thông báo số
34-TB/TW ngày 14/11/1992 của
Ban Bí thư (HT Tỉnh ủy)
- 8 giờ: Họp UBND tỉnh về mô
hình hoạt động xúc tiến đầu tư,
thương mại và du lịch của tỉnh
- 8 giờ: Họp các ngành tỉnh về
t/hiện Quyết định số 256/QĐUBND của UBND tỉnh (P3)
- Trực xử lý phát sinh ngày thứ
bảy

CT

CT

Thực
hiện

UV.BTV
PCT Hảo

PCT Vân

PCT Vân

CT

PCT Hảo

PCT Vân

PCT Vân

PCT Vân

- 14 giờ: Họp Hội đồng sáng PCT Hảo
kiến ngành giáo dục (P3)
- 15 giờ: Họp UBND tỉnh xử lý PCT Vân
đối với dự án TTTM Long Hoa
- Công tác cơ sở
- Trực xử lý phát sinh ngày thứ PCT Vân
bảy

- Trực xử lý phát sinh ngày chủ PCT Hảo - Trực xử lý phát sinh ngày chủ PCT Hảo
Chủ nhật
nhật
nhật
24/4/2022
* Từ ngày 21/4/2022 đến ngày 29/4/2022: Đ/c Chủ tịch UBND thị xã đi công tác tại Hà
Nội.
Văn phòng HĐND-UBND Thị xã thông báo đến các đồng chí Thường trực HĐND Thị xã,
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thị xã, và các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện sắp xếp công việc.
Nếu có thay đổi, Văn phòng HĐND-UBND thị xã sẽ thông báo sau.
Nơi nhận:
- TT.Thị ủy, TT.HĐND Thị xã;
- CT, các PCT UBND Thị xã;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP;
- Lưu VT VP HĐND-UBND.

CHÁNH VĂN PHÒNG

