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

Gò Dầu, ngày 23 tháng 8 năm 2019

/TB-VP

THÔNG BÁO
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày
26/8/2019 đến ngày 30/8/2019 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
như sau:
Thời gian

Thứ Hai
26/8/2019

Thứ Ba
27/8/2019

Nội dung

Địa điểm

Người thực
hiện

Tham gia phối hợp Cục THADS tỉnh
thực hiện việc vận động trường hợp bà
Nguyễn Thị Tiện, bà Trần Thị Cẩn (09
giờ 00)

Xã Bàu Đồn.

Chủ tịch UBND.
Chủ tịch HĐND.

Dự buổi làm việc với Đoàn giám sát
của Quốc hội về thực hiện chính sách,
pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em
(14 giờ 00)

Hội trường
UBND tỉnh

PCT Phú

Họp Đảng ủy Công an huyện định kỳ
(13 giờ 30)

Công an huyện

Chủ tịch UBND

Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và
UBND huyện (14 giờ 00)

Phòng họp số 1 Tất cả đảng viên

Tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ
nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 (07 giờ
30)

Hội trường
UBND huyện

Ủy quyền lãnh
đạo Phòng Lao
động-TB&XH

Dự Hội thảo lịch sử lực lượng vũ trang
huyện (lần 1) (07 giờ 30)

Ban Chỉ huy
Quân sự huyện

Chủ tịch UBND

Dự buổi làm việc với Đoàn giám sát
của Quốc hội về thực hiện chính sách,
pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em
(08 giờ 00)

Hội trường
UBND tỉnh

PCT Phú

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt thực
hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày
22/01/2019 và Kết luận số 45-KL/TW
ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư do

Hội trường
Công an tỉnh

Chủ tịch UBND

Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức
(08 giờ 00)
Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch
UBND huyện (13 giờ 30)
Trực tiếp dân (07 giờ 00)

Thứ Tư
28/8/2019

Thứ Năm
29/8/2019

Chủ tịch và các
PCT.UBND

Thanh tra
huyện

Chủ tịch UBND

Dự Lễ ra quân thực hiện “Tuyến đường
hoa” (07 giờ 30)

Công viên
Chủ tịch UBND.
Trần Quốc Đại Chủ tịch HĐND.

Dự kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống
Văn phòng cơ quan hành chính nhà
nước tại huyện Hòa Thành (07 giờ 30)

Sân vận động
huyện Hòa
Thành

PCT Phú.
PCT.HĐND.

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” (14 giờ 00)

Phòng họp số 1

PCT Phú

Họp Thường trực Huyện ủy (13 giờ 30)

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND

Tiếp và làm việc với Ban Giám đốc
Công an tỉnh (15 giờ 00)

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND

Hội nghị triển khai thi hành Luật Bảo
vệ bí mật nhà nước (07 giờ 30)

Hội trường
UBND huyện

Chủ tịch UBND

Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019,
triển khai nhiệm vụ năm học 20192020 (13 giờ 30)

Hội trường
UBND huyện

PCT Phú.
PCT.HĐND.

Phòng họp số 1

PCT Tốp

Dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ
nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng
8 và Quốc khánh 02/9 (06 giờ 00)

Nghĩa trang
liệt sĩ Trà Võ

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

Dự Chương trình “Phụ nữ Gò Dầu đi
bộ rèn luyện sức khỏe” và “Đồng hành
cùng trẻ em khuyết tật, phụ nữ yếu thế”
năm 2019 (06 giờ 30)

Cổng Khu
hành chính
huyện

Chủ tịch UBND;
PCT Phú.
PCT.HĐND.

Họp triển khai lập Kế hoạch sử dụng
đất năm 2020 (14 giờ 00)

Thứ Sáu
30/8/2019

Phòng họp số 1

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng Nông thôn mới (07 giờ 30)

Hội trường
UBND huyện

Chủ tịch UBND;
PCT Tốp.
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

