UBND HUYỆN GÒ DẦU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 141 /TB-VP

Gò Dầu, ngày 19 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày
22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
như sau:
Thời gian

Nội dung
Họp UBND huyện định kỳ tháng 7/2019
(07 giờ 30)

Đi thăm t ng quà cho đối tư ng ch nh
sách nh n k niệm 72 năm Ngày Thư ng
22/7/2019
binh- iệt s (13 giờ 30)
Thứ Hai

Thứ Ba

Địa điểm

Phòng họp số 1

Người thực
hiện
Chủ tịch và các
PCT.UBND.
Chủ tịch HĐND.

Phư c
Th nh
Bàu Đ n

PCT Tốp
PCT.HĐND

Dự bu i bi u di n Chư ng tr nh văn nghệ
Hoa phư ng đ huyện năm 2019 (15 giờ
00)

Trung t m
VHTT và
Truy n thanh

PCT Ph

Dự
viếng ngh a trang iệt s
truy
điệu và an táng hài cốt liệt s quy t p tr n
địa bàn t nh và Campuchia đưa v nư c
giai đo n VIII (06 giờ 00)

Ngh a trang
iệt s Đ i 82
Th nh T y
huyện T n
Biên

PCT Ph

H i nghị s kết nhiệm v qu n sự quốc
phòng 6 tháng đầu năm 2019 (07 giờ 30)

Ban Ch huy
Qu n sự huyện

Chủ tịch UBND

Phòng họp
Huyện ủy

PCT Ph

23/7/2019 Dự họp giao ban khối Đ ng định kỳ (14
giờ 00)
Họp cho ý kiến Báo cáo đ uất đầu tư
y dựng hệ thống Camera giám sát t p
trung trên địa bàn huyện (14 giờ 00)

Phòng họp số 1

Họp nghe báo cáo và cho ý kiến t nh h nh
thực hiện dự án Bờ kè chống s t l và

Phòng họp số 1

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

ng p lũ khu d n cư thị trấn Gò Dầu (15
giờ 00)
Trực tiếp d n (07 giờ 00)
Dự H i nghị tiếp c tôn giáo 6 tháng đầu
năm 2019 (07 giờ 30)

Thanh tra
huyện

Chủ tịch UBND

H i trường
khối Đ ngĐoàn th

U quy n Chánh
Văn phòng
HĐND-UBND

Dự và làm việc v i Đoàn ki m tra công
Phòng họp số 1
tác phòng chống thi n tai của B Y tế (08
UBND t nh
giờ 00)
Đi thăm t ng quà cho đối tư ng ch nh
sách nh n k niệm 72 năm Ngày Thư ng
binh- iệt s (07 giờ 00)
Thứ Tư
24/7/2019

Th nh Đ c
C m Giang

PCT Tốp
PCT Ph
PCT.HĐND

Dự
trao t ng Nhà Đ i đoàn kết cho
gia đ nh c hoàn c nh kh khăn v nhà
(10 giờ 00)

p Bến
ư ng
Th nh Đ c

PCT Ph

Họp Thường trực Huyện ủy (14 giờ 00)

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND

Đi c ng Ng n hàng CS H huyện trao quà
cho 03
VN H nh n Ngày 27/7 (14
giờ 00)

Phư c
Đông Thị trấn
Gò Dầu

PCT Ph

Họp cho ý kiến gi i quyết các đ n y u
cầu của công d n li n quan đến đất đai
(14 giờ 00)

Phòng họp số 1

PCT Tốp

Viếng hu căn c
Dầu (06 giờ 30)

m v ng Ru t Gò

Thứ Năm

Dự
k niệm 90 năm Ngày thành l p
25/7/2019
Công đoàn Việt Nam (07 giờ 30)
S kết cu c v n đ ng Qu n lý khai thác
vũ kh trang bị tốt b n an toàn tiết kiệm
và an toàn giao thông (07 giờ 30)

hu căn c
m v ng
Ru t Gò Dầu

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

H i trường
Liên đoàn ao
đ ng t nh

PCT Ph

Ban Ch huy
Qu n sự huyện

Chủ tịch UBND

Chủ tịch UBND
PCT Ph

Họp Ban Thường v Huyện ủy định kỳ
(14 giờ 00)

Phòng họp
Huyện ủy

Viếng Ngh a trang iệt s Trà V
Th nh Đ c (06 giờ 30)

Ngh a trang
iệt s Trà V
Th nh Đ c

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

H i trường
UBND thị trấn
Gò Dầu

PCT Ph

H i trường
Công an huyện

Chủ tịch UBND

Giao lưu Cán b Đoàn v i Thư ng binh
ti u bi u nh n Ngày 27/7 (08 giờ 00)
Thứ Sáu

H i nghị s kết công tác Công an 6 tháng
26/7/2019 đầu năm 2019 (07 giờ 30)
Họp Chi b Văn phòng HĐND và UBND
huyện (14 giờ 00)
Dự th p nến tri n các anh h ng iệt s
(19 giờ 00)

Chủ tịch HĐND

Phòng họp số 1 Tất c đ ng vi n
Ngh a trang
iệt s Trà V
Th nh Đ c

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

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác này đến các c
quan ban ngành huyện và UBND các
thị trấn biết đ t ch c thực hiện./.
Nơi nhận:
-TT.Huyện u ; TT.HĐND huyện;
-CT và các PCT.UBND huyện;
-UB TTQ và các t ch c CT- H huyện;
-Các c quan ban ngành huyện;
-UBND các
thị trấn;
- ưu: VP HĐND và UBND huyện.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

