UBND HUYỆN GÒ DẦU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 101

Gò Dầu, ngày 16 tháng 8 năm 2019

/TB-VP

THÔNG BÁO
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày
19/8/2019 đến ngày 23/8/2019 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
như sau:
Thời gian

Thứ Hai
19/8/2019

Thứ Ba
20/8/2019

Nội dung
Sở Xây dựng lấy ý kiến sở ngành về
điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Gò
Dầu và quy hoạch chi tiết các khu vực
phát triển đô thị huyện GD (09 giờ 00)

Địa điểm

Người thực
hiện

Sở Xây dựng

Ủy quyền lãnh
đạo Phòng
KT&HT dự

Họp UBND huyện định kỳ tháng 8
năm 2019 (13 giờ 30)

Chủ tịch và các
Phòng họp số 1
PCT.UBND.
Chủ tịch HĐND.

Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và
UBND huyện (09 giờ 00)

Phòng họp số 1 Tất cả đảng viên

Dự họp giao ban khối Đảng định kỳ
(14 giờ 00)

Phòng họp
Huyện ủy

PCT Phú

Làm việc với Sở Xây dựng lấy ý kiến
Chủ tịch UBND;
Phòng họp số 1
về quy hoạch đô thị Gò Dầu(14 giờ 00)
PCT Tốp.
Thanh tra
huyện

Chủ tịch HĐND

Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng
bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 20202025 (07 giờ 30)

Phòng họp
Huyện ủy

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

Họp Thường trực Huyện ủy (14 giờ 00)

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND

Tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo
Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh
(15 giờ 30)

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND

Trực tiếp dân (07 giờ 00)

Thứ Tư
21/8/2019

Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện (13 Phòng họp số 1
giờ 30)

Thứ Năm
22/8/2019

Thứ Sáu
23/8/2019

PCT Tốp

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy định kỳ
lần thứ 97 (07 giờ 30)

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND;
PCT Phú.
Chủ tịch HĐND

Tiếp Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh
triển khai khảo sát tình hình tổ chức và
hoạt động của HĐND xã, phường, thị
trấn trên địa bàn tỉnh (08 giờ 00)

Phòng họp số 1

Phó Chủ tịch
HĐND.

Làm việc với Công ty CP Bệnh viện
Xuyên Á về kinh phí làm mương thoát
nước đường vào bệnh viện Xuyên Á
Tây Ninh (09 giờ 00)

Phòng họp số 2

PCT Tốp.

Đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về
hoạt động giữa Ban Dân vận Huyện ủy,
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính
trị-xã hội, hội quần chúng giữa huyện
Gò Dầu và huyện Dương Minh Châu
(13 giờ 30)

Huyện ủy
Dương Minh
Châu

Chủ tịch UBND.
Chủ tịch HĐND.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra
thẩm định khu vực không đấu giá
quyền khai thác khoáng sản theo đề
xuất của các huyện (13 giờ 30)

Các xã Phước
Đông, Phước
Thạnh, Hiệp
Thạnh

Ủy quyền lãnh
đạo Phòng Tài
nguyên và Môi
trường dự

Họp Ban Điều hành Đề án “Tuyên
truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ
nữ tham gia giải quyết một số vấn đề
liên quan đến phụ nữ giai đoạn 20172027” (13 giờ 30)

Phòng họp số 1

PCT Phú

Họp giải quyết khiếu nại của công dân
(14 giờ 00)

Phòng họp số 2

PCT Tốp

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)

Hội trường
UBND huyện

Chủ tịch UBND

Chủ tịch UBND.
Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát
Thường trực
việc chấp hành pháp luật trong công tác Phòng họp số 1
HĐND huyện.
xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai,

xây dựng đối với UBND huyện (14
giờ 00)
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

