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Gò Dầu, ngày 17 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Từ ngày 18/11/2017 đến ngày 24/11/2017
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày
18/11/2017 đến ngày 24/11/2017 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
như sau:
Thứ Bảy 18/11/2017
-Dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón bằng công nhận
trường đạt chuẩn QG tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (07 giờ 00, PCT Phú).
-Dự giao lưu thể thao Khối thi đua huyện, thành phố năm 2017, tại huyện
Dương Minh Châu (07 giờ 30, PCT Nhu).
Thứ Hai 20/11/2017
- Họp UBND huyện định kỳ tháng 11/2017, 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).
- Dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón bằng công nhận
trường đạt chuẩn QG tại trường TH Xóm Mới (07 giờ 00, PCT Phú).
Thứ Ba 21/11/2017
-Hội Cựu giáo chức huyện mời dự họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo
Việt Nam, tổng kết hoạt động Hội năm 2017, tại Phòng GD&ĐT (08 giờ 00, PCT
Phú).
-Dự họp giao ban khối Đảng, Đoàn thể huyện và Đảng uỷ các xã, thị trấn về
tình hình công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, tại phòng họp
Huyện uỷ (07 giờ 30, Chủ tịch UBND huyện).
-Thường trực HĐND dự phúc tra việc tổ chức thực hiện Điều 125 Luật tổ
chức chính quyền địa phương năm 2015 tại xã Thạnh Đức và Phước Trạch (07 giờ
30, Thường trực HĐND huyện).
-Thường trực HĐND dự phúc tra việc tổ chức thực hiện Điều 125 Luật tổ
chức chính quyền địa phương năm 2015 tại xã Phước Thạnh (13 giờ 30, Thường
trực HĐND huyện).
-Họp Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp và tổ chức sát hạch thi tuyển
viên chức sự nghiệp (13 giờ 30, CT.UBND huyện; PCT Phú)
Thứ Tư 22/11/2017
-Trực tiếp dân (07 giờ 00, Chủ tịch UBND huyện)
- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý, đầu tư và
phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, tại

phòng họp số 1 Văn phòng HĐND và UBND huyện (08 giờ 00, PCT Nhu. Chủ
tịch HĐND huyện).
- Họp cho ý kiến giải quyết vướng mắc dự án Nạo vét rạch Bàu Nâu 2, Nạo
vét kênh Ba Bàu và bàu Tham Vô, tại phòng họp số 1 Văn phòng HĐND và
UBND huyện (13 giờ 30, Chủ tịch UBND và PCT Nhu).
Thứ Năm 23/11/2017
- Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ lần thứ 55, tại phòng họp Huyện uỷ (07 giờ
30, Chủ tịch UBND, PCT Nhu. Chủ tịch HĐND huyện).
- Dự giám sát việc bình xét gia đình văn hoá năm 2017 tại xã Cẩm Giang
(07 giờ 30, Thường trực HĐND huyện).
- Dự giám sát việc bình xét gia đình văn hoá năm 2017 tại xã Hiệp Thạnh
(13 giờ 30, Thường trực HĐND huyện).
- Họp Hội đồng xét kỷ luật công chức xã Bàu Đồn, tại phòng họp số 1 Văn
phòng HĐND và UBND huyện (14 giờ 00, Chủ tịch UBND huyện).
Thứ Sáu 24/11/2017
- Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, tại phòng họp số 1 Văn phòng
HĐND và UBND huyện (07 giờ 30, Chủ tịch UBND huyện).
- Dự giám sát việc bình xét gia đình văn hoá năm 2017 tại xã Phước Trạch
(07 giờ 30, Thường trực HĐND huyện).
- Dự giám sát việc bình xét gia đình văn hoá năm 2017 tại xã Phước Thạnh
(13 giờ 30, Thường trực HĐND huyện).
- Hội nghị phát động triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống
HIV/AISD năm 2017, tại phòng họp số 1 Văn phòng HĐND và UBND huyện (13
giờ 30, PCT Phú).
- 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.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

