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Gò Dầu, ngày 10 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Từ ngày 12/11/2017 đến ngày 17/11/2017
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày
12/11/2017 đến ngày 17/11/2017 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
như sau:
Chủ nhật 12/11/2017
-Dự “Ngày hội gia đình thanh niên công nhân” xã Phước Đông năm 2017,
tại Trung tâm VH-TT-HTCĐ xã Phước Đông (07 giờ 30, PCT Phú).
Thứ Hai 13/11/2017
-Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
nhiệm kỳ 2016-2021 tại đình Thanh Phước, thị trấn Gò Dầu (07 giờ 30, Chủ tịch
UBND huyện. Phó Chủ tịch HĐND huyện).
-Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
nhiệm kỳ 2016-2021 tại hội trường UBND xã Thanh Phước (13 giờ 30, Chủ tịch
UBND huyện. Phó Chủ tịch HĐND huyện).
-Bộ CHQS tỉnh công bố kết luận thanh tra kết quả thực hiện công tác quốc
phòng địa phương đối với UBND huyện Gò Dầu, tại Ban CHQS huyện (14 giờ 00,
PCT Nhu).
Thứ Ba 14/11/2017
-Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
nhiệm kỳ 2016-2021 tại hội trường UBND xã Cẩm Giang (07 giờ 30, Chủ tịch
HĐND huyện).
-Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
nhiệm kỳ 2016-2021 tại hội trường UBND xã Bàu Đồn (07 giờ 30, Chủ tịch
UBND huyện. Phó Chủ tịch HĐND huyện).
-Dự Hội nghị sơ kết thực hiện các Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND; Quyết
định số 2639/QĐ-UBND và Quyết định số 2135/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây
Ninh, tại Hội trường A Tỉnh uỷ (08 giờ 00, PCT Phú).
-Làm việc với Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Sở Tài
nguyên và Môi trường, tại phòng họp số 1 Văn phòng HĐND và UBND huyện (08
giờ 30, PCT Nhu).
-Phó Bí thư Huyện uỷ làm việc với đại diện Thường trực HĐND huyện, tại
phòng họp Huyện uỷ (09 giờ 00).
-Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
nhiệm kỳ 2016-2021 tại hội trường UBND xã Thạnh Đức (13 giờ 30, Chủ tịch
HĐND huyện).

-Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
nhiệm kỳ 2016-2021 tại hội trường UBND xã Phước Đông (13 giờ 30, Chủ tịch
UBND huyện. Phó Chủ tịch HĐND huyện).
-Dự Lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết, trao tặng xe đạp cho học sinh và tặng quà
cho hộ nghèo, tại Đảng uỷ xã Thanh Phước (16 giờ 30, PCT Phú).
Thứ Tư 15/11/2017
- Trực tiếp dân (07 giờ 00, Phó Chủ tịch HĐND huyện)
- Họp thông qua phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018, tại
phòng họp số 1 Văn phòng HĐND và UBND huyện (07 giờ 30, Chủ tịch và các
PCT.UBND huyện).
- Họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện, tại Sở Tài
nguyên và Môi trường (09 giờ 30, PCT Nhu).
- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
nhiệm kỳ 2016-2021 tại hội trường UBND xã Hiệp Thạnh (07 giờ 30, Chủ tịch
HĐND huyện).
- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
nhiệm kỳ 2016-2021 tại hội trường UBND xã Phước Trạch (13 giờ 30, Chủ tịch
HĐND huyện).
- Họp Đảng uỷ Công an huyện, tại Công an huyện (13 giờ 30, Chủ tịch
UBND huyện).
Thứ Năm 16/11/2017
- Họp UBND huyện định kỳ tháng 11/2017, tại phòng họp số 1 Văn phòng
HĐND và UBND huyện (07 giờ 30, Chủ tịch và các PCT.UBND huyện. Chủ tịch
HĐND huyện).
-Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
nhiệm kỳ 2016-2021 tại hội trường UBND xã Phước Thạnh (07 giờ 30, Chủ tịch
HĐND huyện. Phó Chủ tịch HĐND huyện).
-Tiến hành khảo sát vấn đề của cử tri kiến nghị nhiều lần chưa được giải
quyết về tình trạng ngập nước dọc tuyến đường ĐT782 (13 giờ 30, Chủ tịch
UBND huyện)
Thứ Sáu 17/11/2017
-Chủ tịch UBND huyện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 2017,
tại hội trường UBND huyện (07 giờ 30, Chủ tịch và các PCT.UBND huyện. Chủ
tịch HĐND huyện).
-Làm việc với Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện phát triển ngành nghề nông
thôn năm 2017, tại phòng họp số 1 Văn phòng HĐND và UBND huyện (08 giờ 00,
Uỷ quyền lãnh đạo phòng Nông nghiệp&PTNT).
-Tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tại Hội trường
UBND huyện (13 giờ 30, PCT Phú).
-Tổ chức hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp, tại phòng họp số 1 Văn phòng
HĐND và UBND huyện (14 giờ 00, PCT Nhu. Chủ tịch và PCT.HĐND huyện).
- Họp Thường trực Huyện uỷ, tại phòng họp Huyện uỷ (14 giờ 00, Chủ tịch
UBND huyện).

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.
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