UBND HUYỆN GÒ DẦU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 61

Gò Dầu, ngày 17 tháng 5 năm 2019

/TB-VP

THÔNG BÁO
Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày
20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
như sau:
Thời gian

Thứ Hai
20/5/2019

Thứ Ba
21/5/2019

Địa điểm

Người thực
hiện

Dự lễ phát động phong trào trồng cây
“Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019
(06 giờ 30)

Trung tâm
VHHTCĐ xã
Trường Lưu,
Hòa Thành

PCT Tốp

Dự kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND
xã Hiệp Thạnh khóa XI (07 giờ 30)

Hội trường
UBND xã
Hiệp Thạnh

PCT Phú.
Chủ tịch HĐND

Hội nghị triển khai, tập huấn chuyên
sâu nghiệp vụ quản lý công tác thi hành
pháp luật về XLVPHC và theo dõi thi
hành pháp luật năm 2019 (07 giờ 30)

Hội trường A
Tỉnh ủy

Ủy quyền
Trưởng phòng
Tư pháp

Dự họp Đoàn kiểm tra của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư công bố quyết định
kiểm tra công tác đấu thầu (09 giờ 00)

Phòng họp số 1
Văn phòng
UBND tỉnh

PCT Tốp

Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện
giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện
(14 giờ 00)

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Thường trực
HĐND huyện

Dự kỳ họp thứ 7 (bất thường) HĐND
xã Cẩm Giang khóa XI (07 giờ 30)

Hội trường
UBND xã
Cẩm Giang

PCT Phú.
Chủ tịch HĐND

Dự kết thúc huấn luyện QNDB năm
2019 tại Trung tâm huấn luyện DBĐV
tỉnh (08 giờ 00)

Ấp Cẩm
Thắng, xã Cẩm
Giang.

Chủ tịch UBND

Nội dung

Thứ Tư
22/5/2019

Thứ Năm
23/5/2019

Họp UBND huyện định kỳ tháng
5/2019 (13 giờ 30)

Chủ tịch và Phó
Phòng họp số 1 Chủ tịch UBND.
Chủ tịch HĐND.

Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm lập
bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
của xã Phước Trạch (07 giờ 30)

Ban Chỉ huy
Quân sự huyện

PCT Phú

Dự kỳ họp thứ 7 (bất thường) HĐND
xã Thạnh Đức khóa XI (08 giờ 00)

Hội trường
UBND xã
Thạnh Đức

PCT Tốp.
Chủ tịch HĐND.

Tiếp Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ
đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính
trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác tiếp dân và giải quyết
khiếu nại, tố cáo (14 giờ 00)

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND;
PCT Phú.
Chủ tịch HĐND.

Tổ chức lễ phát động phong trào trồng
cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm
2019 trên địa bàn huyện (06 giờ 30)

Trung tâm
VHHTCĐ xã
Phước Thạnh

PCT Tốp.
PCT.HĐND.

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy định kỳ
(07 giờ 30)

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND;
PCT Phú.
Chủ tịch HĐND.

Khảo sát tình hình tiếp nhận và giải
quyết đơn thư yêu cầu, khiếu nại, tố
cáo tại xã Thạnh Đức (13 giờ 30)

UBND xã
Thạnh Đức

Thường trực
HĐND huyện.

Họp cho ý kiến về danh mục chuẩn bị
đầu tư năm 2019 (13 giờ 30)

Phòng họp số 1

Chủ tịch và các
PCT. UBND.

Thông qua thiết kế trang trí đèn đường
Hùng Vương (15 giờ 00)

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

Họp Thường trực Huyện ủy (07 giờ 30)
Thứ Sáu
24/5/2019

Khảo sát tình hình tiếp nhận và giải
quyết đơn thư yêu cầu, khiếu nại, tố
cáo tại xã Phước Đông (07 giờ 30)

Phòng họp
Huyện ủy

Chủ tịch UBND

UBND xã
Phước Đông

Thường trực
HĐND huyện.

Tập huấn phần mềm cơ sở dữ liệu quốc
Ủy quyền Chánh
Phòng họp số 1
gia về khiếu nại, tố cáo (07 giờ 30)
Thanh tra huyện
Khảo sát tình hình tiếp nhận và giải
quyết đơn thư yêu cầu, khiếu nại, tố
cáo tại xã Bàu Đồn (13 giờ 30)

UBND xã
Bàu Đồn

Thường trực
HĐND huyện.

Dự họp giao ban khối Đảng thường kỳ
tháng 5/2019 (14 giờ 00)

Phòng họp
Huyện ủy

PCT Phú.
PCT.HĐND

Phòng họp số 1

Chủ tịch UBND.
PCT Tốp.

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

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

