UBND HUYỆN GÒ DẦU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 79

Gò Dầu, ngày 21 tháng 6 năm 2019

/TB-VP

THÔNG BÁO
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày
24/6/2019 đến ngày 28/6/2019 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
như sau:
Thời gian

Thứ Hai
24/6/2019

Nội dung

Địa điểm

Người thực
hiện

Dự giám sát chuyên đề thực hiện Nghị
quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012
của Bộ Chính trị đối với Chi bộ Phòng
Lao động TBXH (7 giờ 30)

Phòng LĐTBXH

PCT Phú

Dự giám sát chuyên đề thực hiện Nghị
quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012
của Bộ Chính trị đối với Chi bộ Bảo
hiểm xã hội huyện (9 giờ)

Bảo hiểm xã
hội huyện

PCT Phú

Dự Hội nghị sơ kết hoạt động Ban Chỉ
đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW,
ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị “Về
xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ
ở cơ sở” (13 giờ 30)

Hội trường
khối ĐảngĐoàn thể
huyện

PCT Phú

Dự Hội nghị sơ kết hoạt động Ban Chỉ
đạo thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW,
ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị “Về
công tác Tôn giáo trong tình hình mới”
(15 giờ 00)

Hội trường
khối ĐảngĐoàn thể
huyện

PCT Phú

Họp phân công chuẩn bị nội dung tiếp
và làm việc với Nhóm Kinh tế Xã hộiQuốc phòng An ninh thuộc Tiểu ban
văn kiện tỉnh (14 giờ 00)

Phòng họp số 1

Chủ tịch và các
PCT.UBND
huyện

Họp thông qua phương án bố trí, sắp
xếp Chợ Gò Dầu (15 giờ 00)

Phòng họp số 1

Chủ tịch UBND,
PCT Tốp

Thứ Ba
25/6/2019

Thứ Tư
26/6/2019

Dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6
tháng đầu năm 2019 (07 giờ 30)

Hội trường
khối ĐảngĐoàn thể

Chủ tịch UBND

Tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019 (13
giờ 30)

Hội trường
UBND huyện

PCT Phú

Họp Thường trực Huyện ủy (14 giờ 00)

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND

Trực tiếp dân (07 giờ 00)

Thanh tra
huyện

Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị hợp tác năm 2019 giữa
Chi khu Quân sự thành phố Svay
Riêng-Campuchia với Ban Chỉ huy
Quân sự huyện Gò Dầu

Chi khu Quân
sự thành phố
Svay Riêng

PCT Phú

Họp đánh giá tình hình công tác thu
gom rác thải sinh hoạt thời gian qua
trên địa bàn huyện (08 giờ 30)

Phòng họp số 1

Chủ tịch UBND;
PCT Tốp.

Họp thỏa thuận vị trí Trạm biến áp
500kV Tây Ninh 1 và đường dây đấu
nối (14 giờ 00)

Sở Công
thương

PCT Tốp

Dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ X,
nhiệm kỳ 2019-2024 (07 giờ 00)

Hội trường A
Tỉnh ủy TN

PCT Phú.

Họp thông qua hồ sơ thiết kế một số dự
Chủ tịch UBND;
Phòng họp số 1
án đầu tư (13 giờ 30)
PCT Tốp.
Thứ Năm
27/6/2019

Thứ Sáu
28/6/2019

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Thông báo
Kết luận số 94-TB/TW của Ban Bí thư
Trung ương Đảng (khóa IX) về nhiệm
vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống
âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh
vực tư tưởng, văn hóa 6 tháng đầu năm
2019 (14 giờ 00)

Phòng họp
Ban Thường vụ
Huyện ủy

PCT Phú

Tổ chức cưỡng chế hành chính trường
hợp ông Nguyễn Văn Be, ngụ tại ấp 3,

Tại ấp 1 và ấp
3, xã Bàu Đồn

Giao Trưởng
phòng Tài
nguyên và Môi

xã Bàu Đồn (07 giờ 30)
Dự Lễ phát động phong trào “Cán bộ,
công chức, viên chức Tây Ninh thi đua
thực hiện văn hóa công sở” và sơ kết
phong trào thi đua yêu nước 6 tháng
đầu năm 2019 (07 giờ 30)

trường huyện.

Hội trường A
Tỉnh ủy

PCT Tốp.

Dự Hội nghị góp ý xây dựng Đảng 6
tháng đầu năm 2019 (08 giờ 00)

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND;
PCT Phú.
Chủ tịch HĐND.

Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch phối
hợp liên ngành làm công tác dân vận
đợt I/2019 (14 giờ 00)

Hội trường
khối ĐảngĐoàn thể

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

