UBND HUYỆN GÒ DẦU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 95

Gò Dầu, ngày 02 tháng 8 năm 2019

/TB-VP

THÔNG BÁO
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Từ ngày 03/8/2019 đến ngày 09/8/2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày
03/8/2019 đến ngày 09/8/2019 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
như sau:
Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người thực
hiện

Thứ Bảy
03/8/2019

Thăm và tặng quà cho các nạn nhân
chất độc da cam trên địa bàn huyện (07
giờ 30)

Các xã,
thị trấn

PCT Phú

Giám sát việc chấp hành pháp luật
trong công tác xử phạt VPHC trong
lĩnh vực đất đai, xây dựng tại xã Bàu
Đồn (08 giờ 00)

UBND xã
Bàu Đồn

Thường trực
HĐND

Phó Bí thư Thường trực HU làm việc
về một số nội dung liên quan đến Quy
chế chi chế độ thăm bệnh, phúng điếu
đối với cán bộ, công chức, viên chức,
đối tượng chính sách, người có công
trên địa bàn huyện (08 giờ 00)

Phòng họp
Huyện ủy

PCT Phú

Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch
UBND huyện (14 giờ 00)

Phòng họp số 1

Chủ tịch và các
PCT.UBND

Họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện
(07 giờ 30)

Phòng họp số 1

Chủ tịch UBND;
PCT Tốp.

Giám sát việc chấp hành pháp luật
trong công tác xử phạt VPHC trong
lĩnh vực đất đai, xây dựng tại xã Hiệp
Thạnh (08 giờ 00)

UBND xã
Hiệp Thạnh

Thường trực
HĐND

Dự Hội nghị sơ kết tình hình phát triển
đối tượng tham gia BHYT và sử dụng
kinh phí khám, chữa bệnh BHYT 6
tháng đầu năm 2019 (08 giờ 00)

Hội trường
Sở Y tế

PCT Phú

Thứ Hai
05/8/2019

Thứ Ba
06/8/2019

Họp Tiểu ban văn kiện chuẩn bị Đại
hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm
kỳ 2020-2025 (14 giờ 00)

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND;
PCT Tốp.
Chủ tịch và
PCT.HĐND

Phối hợp Sở KH&CN tổ chức tập huấn
nghiệp vụ chuyên môn quản lý hoạt
động khoa học và công nghệ năm 2019
(14 giờ 00)

Hội trường
Ban Dân vận

Ủy quyền lãnh
đạo Phòng Kinh
tế&Hạ tầng

Sở KH&CN kiểm tra công tác quản lý
nhà nước về khoa học và công nghệ
năm 2019 (15 giờ 00)

Thanh tra
huyện

Chủ tịch UBND

Hội trường
UBND huyện

PCT Phú.
Chủ tịch HĐND.

Phòng họp số 1

PCT Tốp

Giám sát việc chấp hành pháp luật
trong công tác xử phạt VPHC trong
lĩnh vực đất đai, xây dựng tại xã Phước
Đông (08 giờ 00)

UBND xã
Hiệp Thạnh

Thường trực
HĐND

Họp Thường trực Huyện ủy (14 giờ 00)

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND

Giám sát việc chấp hành pháp luật
trong công tác xử phạt VPHC trong
lĩnh vực đất đai, xây dựng tại xã Thanh
Phước (14 giờ 00)

UBND xã
Thanh Phước

Thường trực
HĐND

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy định kỳ
(07 giờ 30)

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND;
PCT Phú.
Chủ tịch HĐND.

Các xã, thị trấn

Thường trực
HĐND

Trực tiếp dân (07 giờ 00)
Dự họp mặt kỷ niệm 58 năm Ngày
thảm họa da cam Việt Nam 10/8/196110/8/2019 (07 giờ 30)
Hội nghị tổng kết công tác phòng,
chống thiên tai năm 2018 (07 giờ 30)
Thứ Tư
07/8/2019

Thứ Năm
08/8/2019

Ủy quyền lãnh
Phòng họp số 2 đạo Phòng Kinh
tế&Hạ tầng

Thường trực HĐND huyện khảo sát
thực tế một số công trình, dự án trên
địa bàn huyện (13 giờ 30)

Hội nghị giao ban công tác xây dựng
cơ bản 6 tháng đầu năm 2019 (13 giờ
30)

Phòng họp số 1

Chủ tịch UBND;
PCT Tốp.

Dự Hội thi “Tìm hiểu về các mô hình
học tập” (07 giờ 30)

Hội trường
UBND huyện

PCT Phú

Hội nghị sơ kết công tác phòng chống
tội phạm, ma túy, mua bán người và
xây dựng phong trào TDBVANTQ 6
tháng đầu năm 2019 (07 giờ 30)

Công an huyện

Chủ tịch UBND

Khách sạn
Victory

Giao lãnh đạo
Phòng Kinh
tế&Hạ tầng
tham dự

Giám sát việc thực hiện chính sách đầu
tư công lĩnh vực kinh tế hạ tầng trên
địa bàn huyện đối với UBND huyện và
các cơ quan có liên quan (08 giờ 00)

Phòng họp số 1

PCT Tốp.
Thường trực
HĐND huyện

Làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác
cải cách hành chính và kiểm soát thủ
tục hành chính năm 2019 trên địa bàn
tỉnh (13 giờ 30)

Phòng họp số 1 Chủ tịch UBND

Làm việc với Sở Giao thông vận tải về
các kiến nghị của huyện liên quan đến
lĩnh vực giao thông (14 giờ 00)

Phòng họp số 2

Chủ tịch UBND;
PCT Tốp.

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết
số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ
Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ
đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước” (14 giờ 00)

Phòng họp
Huyện ủy

PCT Phú

Sở Công thương mời dự chương trình
bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế
quốc tế năm 2019 (07 giờ 30)

Thứ Sáu
09/8/2019

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:
-TT.Huyện uỷ; TT.HĐND huyện;
-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.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

