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Gò Dầu, ngày 06 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày
09/10/2017 đến ngày 13/10/2017 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
như sau:
Thứ Hai 09/10/2017
- Làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tại phòng họp
Huyện uỷ (08 giờ 30, Chủ tịch UBND, PCT Nhu. Chủ tịch HĐND huyện).
-Tham gia Đoàn khảo sát Đề án thí điểm chôn lấp bùn thải và xỉ than không
phải là chất thải nguy hại, tại xã Phước Thạnh (14 giờ 00, PCT Nhu).
Thứ Ba 10/10/2017
- Dự Khai mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII năm 2017, tại sân vận
động huyện (07 giờ 00, PCT Phú).
- Đoàn thanh tra công tác quốc phòng địa phương của Bộ CH.QS tỉnh tổ
chức nhận xét sơ bộ và nghe các cơ quan trả lời chất vấn, tại BCH Quân sự huyện
(Cả ngày, từ 08 giờ 00, PCT Nhu).
- Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Huyện uỷ một số nội dung
liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tại phòng họp Huyện uỷ (15 giờ 00, Chủ
tịch UBND huyện)
Thứ Tư 11/10/2017
- Trực tiếp dân (07 giờ 00, Chủ tịch UBND huyện)
- Thăm một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhân ngày Doanh nhân Việt
Nam (08 giờ, PCT Nhu).
- Dự họp tại Sở Xây dựng lấy ý kiến về việc bổ sung đối tượng thuộc diện
hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều nhưng có khó khăn về nhà ở vào diện
đối tượng được hỗ trợ nhà ở (08 giờ 00, PCT Phú).
- Họp bàn thống nhất một số nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án Bờ
kè chống sạt lỡ, ngập lũ và chỉnh trang hạ tầng khu dân cư thị trấn Gò Dầu (13 giờ
30, Chủ tịch UBND và PCT.Nhu).
Thứ Năm 12/10/2017
- Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ định kỳ, tại phòng họp Huyện uỷ (Cả ngày,
từ 07 giờ 30, Chủ tịch UBND, PCT Nhu. Chủ tịch HĐND huyện).
- Họp đóng góp điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh
Tây Ninh giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tại Sở Văn hoá, TT&DL
(08 giờ 00, PCT Phú).
- Họp Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện quý III/2017, tại
phòng họp số 1 Văn phòng HĐND và UBND huyện (13 giờ 30, PCT Phú).

Thứ Sáu 13/10/2017
- Dự Hội nghị sơ kết hoạt động HĐND huyện 9 tháng đầu năm 2017 và giao
ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III/2017, tại phòng họp Văn
phòng HĐND và UBND huyện (07 giờ 30, Chủ tịch UBND huyện. Thường trực
HĐND huyện).
- Dự làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi về
công tác quản lý, chỉ đạo tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (08 giờ 00, PCT Phú).
- Họp giải quyết khiếu nại, tại phòng họp số 1 Văn phòng HĐND và UBND
huyện (14 giờ 00, PCT Nhu).
- Họp Thường trực Huyện uỷ, tại phòng họp Huyện uỷ (14 giờ 00, Chủ tịch
UBND huyện).
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.
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