UBND HUYỆN GÒ DẦU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 59

Gò Dầu, ngày 10 tháng 5 năm 2019

/TB-VP

THÔNG BÁO
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/5/2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày
13/5/2019 đến ngày 18/5/2019 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
như sau:
Thời gian

Thứ Hai
13/5/2019

Thứ Ba
14/5/2019

Nội dung

Địa điểm

Người thực
hiện

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình
hình và triển khai các giải pháp phòng,
chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (08
giờ 30)

Hội trường
UBND tỉnh

PCT Tốp

Hội ý Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND
huyện (14 giờ 00)

Phòng họp số 1

Chủ tịch và Phó
Chủ tịch UBND.

Họp cho ý kiến giải quyết trường hợp
đơn yêu cầu của công dân về cấp giấy
chứng nhận QSDĐ không đúng quy
định của pháp luật (15 giờ 00)

Phòng họp số 1 Chủ tịch UBND

Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ viết sử
lực lượng vũ trang huyện (08 giờ 00)

Ban Chỉ huy
Quân sự huyện

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

Phòng họp số 1 Tất cả đảng viên
Thanh tra
huyện

Chủ tịch UBND

UBND xã
Hiệp Thạnh

Chủ tịch UBND

Dự trao bò cho hội viên phụ nữ nghèo
tại xã Cẩm Giang (08 giờ 00)

Ấp Cẩm Long,
xã Cẩm Giang

PCT Phú

Giám sát tình hình chấp hành pháp luật
trong công tác phòng, chống tội phạm
và hoạt động tố tụng hình sự tại Công
an huyện (08 giờ 00)

Công an huyện

Thường trực
HĐND huyện.

Trực tiếp dân (07 giờ 00)
Diễn tập (thử) chiến đấu phòng thủ
2019 tại xã Hiệp Thạnh (07 giờ 30)
Thứ Tư
15/5/2019

Chủ tịch UBND

Thứ Năm
16/5/2019

Thứ Sáu
17/5/2019

Thứ Bảy
18/5/2019

Họp Hội đồng đánh giá mức độ ảnh
hưởng các sáng kiến của ngành giáo
dục và đào tạo (13 giờ 30)

Phòng họp số 1

PCT Phú

Giám sát tình hình chấp hành pháp luật
trong công tác phòng, chống tội phạm
và hoạt động tố tụng hình sự tại Viện
Kiểm sát nhân dân huyện (14 giờ 00)

Viện Kiểm sát
nhân dân
huyện

Thường trực
HĐND huyện.

Họp Thường trực Huyện ủy (14 giờ 00)

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND

Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm
2019 tại xã Hiệp Thạnh (07 giờ 30)

UBND xã
Hiệp Thạnh

Chủ tịch UBND

Tòa án
nhân dân
huyện

Thường trực
HĐND huyện.

Giám sát tình hình chấp hành pháp luật
trong công tác phòng, chống tội phạm
và hoạt động tố tụng hình sự tại Tòa án
nhân dân huyện (08 giờ 00)
Hội nghị triển khai các chính sách về
nông nghiệp, phát triển nông thôn.
Thông qua kế hoạch thực hiện chuổi
sản xuất gắn với tiêu thụ, các dự án
phát triển sản xuất gắn với xây dựng
nông thôn mới (13 giờ 30)

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

Hội nghị triển khai Luật Quốc phòng
năm 2019 và các Nghị định của Chính
phủ về công tác quốc phòng (07 giờ 30

Hội trường các
cơ quan ĐảngĐoàn thể

Họp xét tuyển đặc cách viên chức Ban
Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện
(14 giờ 00)

Phòng họp số 1 Chủ tịch UBND

Dự họp mặt kỷ niệm 40 năm hình
thành và phát triển ngành Khoa học và
Công nghệ tỉnh Tây Ninh (14 giờ 00)

Sở Khoa học&
Công nghệ

PCT Tốp

Chùa
Hiệp Long

PCT Phú

Ban Trị sự Phật giáo huyện Gò Dầu
mời dự Đại lễ Phật đản VESAK năm
2019 (07 giờ 00)

Chủ tịch UBND

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

