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THÔNG BÁO
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 19/01/2018
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày
13/01/2018 đến ngày 19/01/2018 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
như sau:
Thứ Bảy 13/01/2018
-Dự Chương trình ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2018, tại Trạm
Y tế xã Phước Thạnh (07 giờ 30, PCT Phú).
Thứ Hai 15/01/2018
-Xử lý công việc tại cơ quan.
Thứ Ba 16/01/2018
- Dự Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2017, triển khai
kế hoạch năm 2018, tại Sở Nông nghiệp và PTNT (07 giờ 30, PCT Nhu).
- Đi phúc tra kết quả giải quyết kiến nghị đối với tuyến kênh Ba Bàu, xã
Cẩm Giang (07 giờ 30, Thường trực HĐND huyện).
- Đi phúc tra kết quả giải quyết kiến nghị đối với dự án bàu Thâm Vô, xã
bàu Đồn (13 giờ 30, Thường trực HĐND huyện).
Thứ Tư 17/01/2018
- Trực tiếp dân (07 giờ 00, Chủ tịch HĐND huyện).
- Dự Hội nghị chốt quân số công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018, tại BCH
Quân sự huyện (07 giờ 30, Chủ tịch UBND huyện).
- Họp giải quyết khiếu nại của công dân, tại phòng họp số 1 Văn phòng
HĐND và UBND huyện (13 giờ 30, PCT Nhu).
Thứ Năm 18/01/2018
- Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh
năm 2018, tại phòng họp số 1 Văn phòng HĐND và UBND huyện (07 giờ 30, Chủ
tịch và các PCT.UBND huyện. Chủ tịch HĐND huyện).
- Họp đánh giá kết quả thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống
chính trị năm 2017, tại phòng họp số 1 Văn phòng HĐND và UBND huyện (13 giờ
30, Chủ tịch UBND huyện; PCT Nhu).
Thứ Sáu 19/01/2018
- Dự Hội nghị tổng kết Đoàn-Hội năm 2017, tại Hội trường Huyện Đoàn (07
giờ 30, PCT Phú).
- Dự tập huấn sử dụng phần mềm Eoffice tại Thường trực HĐND tỉnh (13
giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND huyện).

- 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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