UBND HUYỆN GÒ DẦU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 159 /TB-VP

Gò Dầu, ngày 14 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày
17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
như sau:
Thời gian

Nội dung
Họp Thường trực Huyện ủy (14 giờ
00)

Thứ Hai Họp đánh giá tình hình thực hiện kế
17/9/2018 hoạch năm 2018, xây dựng kế hoạch
năm 2019 về phát triển kinh tế tập thể,
hợp tác xã ...(14 giờ 00)
Dự họp giao ban khối Đảng 9 tháng
đầu năm 2018 (07 giờ 30)
Dự giám sát thực hiện pháp luật về an
toàn thực phẩm đối với thị trấn Gò
Dầu (07 giờ 30)
Họp UBND tỉnh cho ý kiến về nội
dung phê duyệt đề cương, dự toán
Thứ Ba kinh phí lập Đề án Chương trình mỗi
18/9/2018 xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Tây
Ninh giai đoạn 2018-2020 và định
hướng đến năm 2030 (09 giờ 00)
Dự họp Đảng ủy Công an huyện (13
giờ 30)
Dự giám sát thực hiện pháp luật về an
toàn thực phẩm đối với xã Thanh
Phước (13 giờ 30)

Địa điểm

Người thực hiện

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Ủy quyền lãnh
đạo Phòng Tài
chính-Kế hoạch
tham dự

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND

UBND thị trấn
Gò Dầu

Phó Chủ tịch
HĐND

Phòng họp số 1
Văn phòng
UBND tỉnh

Ủy quyền Trưởng
phòng Nông
nghiệp&PTNT
tham dự

Công an huyện

UBND xã
Thanh Phước

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch
HĐND

Dự Lễ ra quân “Phụ nữ Tây Ninh
chung tay bảo vệ môi trường” năm
2018 (06 giờ 30)
Tổ chức họp mặt, tặng quà cho trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân
dịp Tết Trung thu 2018 (08 giờ 00)
Thứ Tư
19/9/2018

Dự giám sát thực hiện pháp luật về an
toàn thực phẩm đối với Phòng Y tế
(07 giờ 30)
Họp Sở Giao thông Vận tải tỉnh bàn
việc thi công tuyến đường 782-784
(13 giờ 30)
Dự giám sát thực hiện pháp luật về an
toàn thực phẩm đối với Trung tâm Y
tế huyện (13 giờ 30)

Cổng Khu hành
chính huyện

Chủ tịch UBND

Hội trường
UBND huyện

Chủ tịch UBND
PCT. HĐND

Phòng Y tế

02 Phó Ban
chuyên trách

Sở GTVT

Chủ tịch UBND

Trung tâm Y tế

Phó Chủ tịch
HĐND

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND;
PCT Phú.
Chủ tịch HĐND.

Dự giám sát thực hiện pháp luật về an
toàn thực phẩm đối với Phòng Nông
nghiệp và PTNT huyện (07 giờ 30)

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch
HĐND

Dự giám sát thực hiện pháp luật về an
toàn thực phẩm đối với Phòng Kinh tế
và Hạ tầng (13 giờ 30)

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

02 Phó Ban
chuyên trách

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy định
kỳ lần thứ 75 (07 giờ 30)

Thứ Năm
20/9/2018 Đi thăm và tặng quà cho trẻ em tại lớp
học tình thương thị trấn Gò Dầu và
Thị trấn Gò Dầu
Trung tâm BTXH dân lập Minh Đức
Xã Cẩm Giang
(15 giờ 00)
Họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên
tại, tìm kiếm cứu nạn huyện (14 giờ
00)

Phòng họp số 1

Tham dự “Đêm hội trăng rằm” nhân
dịp Tết Trung thu 2018 (16 giờ 00)

Khu Căn cứ
Lõm vùng ruột,
xã Phước Thạnh

PCT Phú.
PCT.HĐND

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

Thứ Sáu
21/9/2018

Họp giải quyết khiếu nại và nội dung
yêu cầu của công dân liên quan đến
đất đai (07 giờ 30)

Phòng họp số 1

Chủ tịch UBND.
Chủ tịch HĐND.

Tổ chức công bố xã Thanh Phước đạt
chuẩn nông thôn mới năm 2017 (14
giờ 00)

UBND xã
Thanh Phước

Chủ tịch UBND;
PCT Phú.
Chủ tịch HĐND.

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

