
       UBND HUYỆN GÒ DẦU           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

           Số:        /TB-VP                                          Gò Dầu, ngày  26  tháng 01  năm 2018 
 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện 

Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018 
  

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 

29/01/2018 đến ngày 03/02/2018 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện 

như sau: 

 

Thời gian Nội dung Địa điểm Người thực hiện 

Thứ Hai 

29/01/2018 

 

-Dự trao quà Tết tại Hội trường 

UBND xã Phước Thạnh và tại trường 

tiểu học Cẩm An (08 giờ 00) 

-Đi xã  -Chủ tịch UBND 

-Họp Ban an toàn giao thông huyện 

(14 giờ 00). 

-Phòng họp số 1. 

 

-Chủ tịch UBND; 

PCT Nhu. 

-Họp Thường trực HĐND huyện (14 

giờ 00) 

 

-Phòng làm việc  

CT.HĐND. 

-Thường trực Hội 

đồng nhân dân. 

Thứ Ba 

30/01/2018 

-Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm 

vụ công tác VH, TT, DL và GĐ năm 

2018 (08 giờ 00). 

-Phòng họp số 1. -PCT Phú. 

-Đi khảo sát Bàu Tham Vô và một số 

dự án cây xanh đô thị (07 giờ 30). 

-Xã Bàu Đồn, 

thị trấn Gò Dầu 

-Chủ tịch UBND 

 

-Họp BCĐ bắn pháo hoa (14 giờ 00). -Phòng họp số 1 -Chủ tịch UBND 

-Dự HN tổng kết công tác năm 2017 

của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (14 

giờ 00). 

-Bộ CH Quân sự 

tỉnh. 
-PCT Nhu. PCT 

HĐND. 

-Dự kỷ niệm 5 năm ngày thành lập 

MB Tây Ninh (17 giờ 00) 
 -Trung tâm TM 

và GT Cana 
-PCT Nhu. 

Thứ Tư 

31/01/2018 

-Trực tiếp dân (07 giờ 00) -Thanh tra  -Chủ tịch UBND 

-Dự HN tổng kết Nghị quyết số 11-

NQ/TW (07 giờ 30) 
-Phòng họp HU -PCT Phú. 

-Họp Chi bộ Văn phòng (07 giờ 30) -Phòng họp số 1 -Tất cả đảng viên 



-Hội nghị cán bộ, công chức Văn 

phòng năm 2018 (14 giờ 00). 
-Phòng họp số 1 

 -Tất cả cán 

bộ,công chức. 

 -Dự tổng kết nhiệm vụ năm 2017 tại 

Sư đoàn 5 Bộ binh (17 giờ 00) 
-Xã Thái Bình, 

Châu thành. 
-Chủ tịch UBND 

Thứ Năm 

01/02/2018 

-Dự HN tổng kết năm 2017 của Công 

an huyện (13 giờ 30). 

-Hội trường 

UBND huyện. 
-Chủ tịch UBND 

-Họp Ban Chỉ đạo 389 huyện (14 giờ)  -Phòng họp số 1 -PCT Nhu 

Thứ Sáu 

02/02/2018 

-Viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, 

Thạnh Đức (06 giờ 00) 

-Nghĩa trang Trà 

Võ, TĐ. 

- Chủ tịch và các 

PCT.UBND. 

TT.HĐND huyện. 

-Thăm, chúc xuân Mậu Tuất 2018 các 

Đồn biên phòng (07 giờ 00) 
-Huyện Tân Biên 

và Châu Thành. 

 

- PCT Nhu. 

-Dự HN tổng kết hoạt động HĐND 

huyện năm 2017 (07 giờ 30). 

-Hội trường 

UBND huyện. 

-Chủ tịch UBND. 

Thường trực 

HĐND. 

-Triển khai Hướng dẫn quản lý, giáo 

dục người chấp hành xong án phạt tù 

(13 giờ 30). 

-HT Công an 

 

 

-PCT Phú. 

 

 

-Họp Thường trực HU (14 giờ 00). -Phòng họp HU. -Chủ tịch UBND 

Thứ Bảy 

03/02/2018 

-Thăm hỏi, chúc xuân Mậu Tuất 2018 

các cơ sở tôn giáo (07 giờ 30). 

-Các xã, thị trấn. 

 
-PCT Phú. PCT. 

HĐND huyện. 

-Tham gia Đoàn tỉnh thăm các đơn vị 

LLVT nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018 

(06 giờ 00) 

-Tập trung tại 

BCH Bộ đội 

Biên phòng tỉnh 
-Chủ tịch UBND 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác này đến các cơ 

quan, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn biết để tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:           KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

-TT.Huyện uỷ; TT.HĐND huyện;                                                     PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
-CT và các PCT.UBND huyện;                                                     
-UBMTTQ và các tổ chức CT-XH huyện;   
-Các cơ quan, ban ngành huyện;                                                                    

-UBND các xã, thị trấn; 

-Lưu: VP HĐND và UBND huyện.                                                             
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