UBND HUYỆN GÒ DẦU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 85

Gò Dầu, ngày 05 tháng 7 năm 2019

/TB-VP

THÔNG BÁO
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày
08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
như sau:
Thời gian

Thứ Hai
08/7/2019

Thứ Ba
09/7/2019

Thứ Tư
10/7/2019

Nội dung

Địa điểm

Người thực
hiện

Đi thực tế đường xe tại ấp Phước Đức
B, xã Phước Đông, CTy TNHH MTV
Mội trường Xanh Huê Phương và CTy
Nutrivision (08 giờ 00)

Xã Phước
Đông và
Thạnh Đức

Chủ tịch UBND;
PCT Tốp.
Chủ tịch HĐND

Dự trao nhà Mái ấm công đoàn năm
2019 (08 giờ 00)

Xã Đôn Thuận
(Trảng Bàng);
ấp Xóm Đồng,
Thanh Phước

PCT Phú

Dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển
khai thực hiện các nội dung Hội nghị
Trung ương 10 (khóa XII) (14 giờ 00)

Hội trường
UBND huyện

Chủ tịch và các
PCT.UBND.
Chủ tịch HĐND.

Dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Tây
Ninh khóa IX (07 giờ 30)

Hội trường B
Tỉnh ủy

Chủ tịch HĐND

Dự nghe Đoàn kiểm tra Bộ Chỉ huy QS
tỉnh đánh giá kết quả kiểm tra về thực
hiện công tác QPĐP, DQTV, giáo dục
QP-AN của lực lượng vũ trang trên địa
bàn huyện năm 2019 (07 giờ 30)

Ban Chỉ huy
Quân sự huyện

Chủ tịch UBND

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

Phòng họp số 1

Chủ tịch và các
PCT.UBND

Thanh tra
huyện

Chủ tịch UBND

Hội trường B
Tỉnh ủy

Chủ tịch HĐND

Trực tiếp dân (07 giờ 00)
Dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Tây
Ninh khóa IX (07 giờ 30)

Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết
Ban Chỉ huy
định 49/TTg.CP và kết luận địa bàn tìm
Quân sự huyện
kiếm, quy tập mộ liệt sĩ (07 giờ 30)

PCT Phú

Làm việc với Sở Xây dựng về các nội
dung liên quan đến việc thực hiện
Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của
UBND tỉnh Tây Ninh (14 giờ 00)

Phòng họp số 1

PCT Tốp

Thông qua kết quả kiểm tra việc quán
triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
tiếp dân và giải quyết KN-TC tại Chi
bộ Thanh tra huyện (14 giờ 00)

Thanh tra
huyện

Chủ tịch UBND

Thông qua kết quả kiểm tra việc quán
triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
tiếp dân và giải quyết KN-TC tại Chi
bộ Chi cục THADS (15 giờ 00)

Chi cục
THADS

Chủ tịch UBND

Hội trường B
Tỉnh ủy

Chủ tịch HĐND

Trung tâm Văn
hóa, Thông tin

PCT Phú

Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh

Ủy quyền
Chính trị viên
BCH Quân sự
huyện dự

Các xã

Chủ tịch UBND;
PCT Tốp.

Họp cho ý kiến giải quyết các đơn yêu
cầu của công dân liên quan đến đất đai
(14 giờ 00)

Phòng họp số 1

PCT Tốp

Dự Tọa đàm về các giải pháp nâng cao
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) của tỉnh Tây Ninh (08 giờ 00)

Hội trường
Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND.
Chủ tịch HĐND.

Dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Tây
Ninh khóa IX (07 giờ 30)
Dự khai mạc Hội thi Hoa phượng đỏ
vòng huyện năm 2019 (07 giờ 30)

Thứ Năm
11/7/2019

Dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị
định số 102/2018/NĐ-CP ngày
20/7/2018 của Chính phủ (07 giờ 30)
Đi thực tế một số hợp tác xã trên địa
bàn huyện (07 giờ 30)

Thứ Sáu
12/7/2019

Dự Tọa đàm (trực tuyến) về các giải
pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Tây Ninh
(08 giờ 00)

Phòng họp số 1

Phó Chủ tịch
UBND huyện

Họp Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng
chính sách xã hội huyện (14 giờ 00)

Phòng họp số 1

PCT Phú

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

