UBND HUYỆN GÒ DẦU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 44

Gò Dầu, ngày 12 tháng 4 năm 2019

/TB-VP

THÔNG BÁO
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày
15/4/2019 đến ngày 19/4/2019 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
như sau:
Thời gian
Thứ Hai
15/4/2019

Thứ Ba
16/4/2019

Địa điểm

Người thực
hiện

Dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ
Nội vụ về quản lý, sử dụng biên chế sự
nghiệp giáo dục và y tế (07 giờ 30)

Sở Nội vụ

Chủ tịch UBND

Dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo
ATTP năm 2018, phương hướng nhiệm
vụ năm 2019 (08 giờ 00)

Hội trường
Sở Y tế

PCT Phú

Dự Hội thi “Nữ công nhân viên chức
thực hành tiết kiệm điện” năm 2019
(07 giờ 30)

Trung tâm Văn
hóa,TT-TT

PCT Tốp

Họp Sở Công thương rà soát các
trường hợp cửa hàng xăng dầu chưa
đáp ứng đủ điều kiện theo tiêu chuẩn,
quy chuẩn phải cải tạo, nâng cấp để
được tiếp tục kinh doanh (14 giờ 00)

Sở Công
thương

Ủy quyền lãnh
đạo Phòng Kinh
tế và Hạ tầng

Phòng họp số 1

Chủ tịch và các
PCT.UBND.

Nội dung
Nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch
UBND huyện (13 giờ 30)

Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và
Phòng họp số 1 Tất cả đảng viên
UBND huyện tháng 4/2019 (15 giờ 00)
Dự diễn tập thử chiến đấu phòng thủ xã
Bàu Đồn năm 2019 (07 giờ 30)

UBND xã
Bàu Đồn

Chủ tịch UBND

Thứ Tư
17/4/2019

Giám sát tình hình hoạt động của
Thường trực và 02 Ban HĐND xã Cẩm
Giang và xã Thạnh Đức (07 giờ 30)

Họp Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện
và Ban Tổ chức Lễ công bố xã Phước
Phòng họp số 1
Thạnh đạt chuẩn Nông thôn mới năm
2018 (07 giờ 30)
Làm việc với Sở Xây dựng và các
ngành tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy
hoạch thị trấn Gò Dầu (14 giờ 00)

Thường trực
HĐND huyện

PCT Tốp

Phòng họp số 2

Chủ tịch UBND;
PCT Tốp.

Phòng họp số 1

PCT Phú.
Thường trực
HĐND huyện.

UBND xã
Bàu Đồn

Chủ tịch UBND

Đi kiểm tra thực tế một số vị trí đất
người dân đề nghị chừa đường để tách
thửa đất (07 giờ 30)

Các xã, thị trấn

PCT Tốp

Giám sát tình hình hoạt động của
Thường trực và 02 Ban HĐND thị trấn
Gò Dầu và xã Thanh Phước (07 giờ 30)

Thị trấn Gò
Dầu và xã
Thanh Phước

Thường trực
HĐND huyện

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND

Phòng họp số 2

PCT Tốp

Dự phiên giải trình trực tuyến của
Thường trực HĐND tỉnh về công tác
tuyển dụng và sử dụng đội ngũ giáo
viên mầm non, gắn với việc phát triển
cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn
tỉnh (14 giờ 00)
Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã
Bàu Đồn năm 2019 (07 giờ 30)

Thứ Năm
18/4/2019

Xã Cẩm Giang
và Thạnh Đức

Họp Thường trực Huyện ủy định kỳ
(14 giờ 00)
Họp thông qua phương án giá bồi
thường về đất khi thu hồi đất thực hiện
dự án mở rộng trụ sở Công an huyện
(14 giờ 00)

Giám sát tình hình hoạt động của
Xã Hiệp Thạnh
Thường trực và 02 Ban HĐND xã Hiệp
và xã Phước
Thạnh và xã Phước Trạch (13 giờ 30)
Trạch

Thường trực
HĐND huyện

Thứ Sáu
19/4/2019

Họp UBND huyện định kỳ tháng
4/2019 (07 giờ 30)

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

Giám sát tình hình hoạt động của
Thường trực và 02 Ban HĐND xã Bàu
Đồn và xã Phước Đông (07 giờ 30)

Xã Bàu Đồn và
xã Phước Đông

Thường trực
HĐND huyện

Dự Lễ phát động “Tháng công nhân”
lần thứ 10 và tháng hành động về An
toàn, vệ sinh lao động lần thứ 3 năm
2019 (07 giờ 00)

Khu công
nghiệp
Phước Đông

PCT Phú

Họp Đảng ủy Công an huyện (13 giờ
30)

Công an huyện

Chủ tịch UBND

Giám sát tình hình hoạt động của
Thường trực và 02 Ban HĐND xã
Phước Thạnh (13 giờ 30)

Xã
Phước Thạnh

Thường trực
HĐND huyện

Tổ chức “Ngày toàn dân hiến máu tình
nguyện” năm 2019 (13 giờ 30)

Hội trường
UBND huyện

PCT Phú

Họp cho ý kiến dự án con đường Led,
màn hình Led khu công nghiệp, hộp
đèn Led đường Xuyên Á và 2 cụm
pano tuyên truyền chính trị, quảng cáo
thương mại (15 giờ 00)

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

