UBND THỊ XÃ HÒA THÀNH
VĂN PHÒNG HĐND-UBND

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

Số: 107 /LCT-VP

Hòa Thành, ngày 09

tháng 5

năm 2022

Lịch công tác
của Thường trực HĐND-UBND Thị xã từ ngày 9/5/2022 đến ngày 15/5/2022
Thứ/ngày

Sáng

Thực hiện

Chiều

CT

- 14 giờ: Họp các ngành liên
quan thực hiện công tác cấp
đăng ký xe mô tô (P3)
- Công tác cơ sở

Thứ hai
9/5/2022

- 8 giờ: Họp TT Thị ủy

Thứ ba
10/5/2022

- 8 giờ: HN trực tuyến triển khai UV.BCH
chuyên đề học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách
HCM năm 2022 (HT.UBND TX)
- 8 giờ: Hội nghị trực tuyến nghe UV.BCH - 14 giờ: Họp UBND tỉnh cho ý
thông báo nhanh kết quả Hội
kiến về xử phạt VPHC Dự án
nghị lần thứ năm Ban Chấp hành
điện Mặt trời
Trung
ương
khóa
XIII
(HT.UBND TX)
- 8 giờ: Họp Thường trực TT.HĐND - 14 giờ: Họp UBND tỉnh các
HĐND thị xã định kỳ (Phòng PCT Hảo nội dung liên quan (P1)
họp Thị ủy)
- 8 giờ: Họp UBND tỉnh các nội PCT Vân
dung liên quan (P1)
- 7 giờ 30: Họp UBND thị xã CT, PCT - 14 giờ: Họp UBND tỉnh cho ý
tháng 5/2022; họp CT, PCT (P3)
kiến KH hỗ trợ phát triển KTTT,
HTX giai đoạn 2021-2025
- Trực xử lý phát sinh ngày thứ PCT Vân - Trực xử lý phát sinh ngày thứ
bảy
bảy

Thứ tư
11/5/2022

Thứ năm
12/5/2022

Thứ sáu
13/5/2022
Thứ bảy
14/5/2022

Thực
hiện

CT

PCT Vân

PCT Vân

PCT Vân

PCT Vân

- Trực xử lý phát sinh ngày chủ PCT Hảo - Trực xử lý phát sinh ngày chủ PCT Hảo
Chủ nhật
nhật
nhật
15/5/2022
ãnh đạo Văn ph ng trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy 14/5/2022: Nguy n H u Vinh, ngày chủ
nhật 15/5/2022: Trần Hồng Quân.
Văn ph ng 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 ph ng 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;
- ĐVP;
- ưu VT VP HĐND-UBND.

CHÁNH VĂN PHÒNG

