UBND HUYỆN BẾN CẦU
VĂN PHÒNG
Số: 468

/LCT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Cầu, ngày 22 tháng 7 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện
(Từ ngày 22/7/2019 đến 26/7/2019)
Thời gian
Thứ hai
22/7

Thứ ba
23/7

Thứ tư
24/7

Thứ năm
25/7

Thứ sáu
26/7

Nội dung
Địa điểm
- Họp CT, PCT UBND huyện (7h30’)
- Phòng họp số 1
- Họp làm việc xã Long Giang về di tích thành Bảo và các - Long Giang
dự án XD NTM (14h)
- Họp TTHĐND huyện (14h)
- Phòng họp số 2

Người thực hiện
- CT, PCT
- CT, PCT Hòa

- Họp các Hội đồng bồi thường dự án (7h30’)
- Họp Nhóm KTXH-QPAN-Tiểu ban văn kiện (13h30)
- Họp sơ kết nhiệm vụ QS-QP 6 tháng đầu năm (7h30)
- Dự kiến họp cho ý kiến về quy định quản lý nuôi chim
yến (8h30’)
- Họp phòng NNPTNT (c)

- Phòng họp số 1
- Phòng họp số 1
- BCH QS huyện
- UBND tỉnh

- CT, PCT Mềm
- CT, PCT Hòa
- PCT Hòa
- PCT Mềm

- P.NNPTNT

- PCT Mềm

- Họp thông qua kết luận thanh tra (7h30’)
- Họp TTHU (14h)
- Họp BCĐ xây dựng NTM (13h30’)
- Dự kiến họp Hội đồng thẩm định giá đất (14h)

- Phòng họp số 1
- VPHU
- Phòng họp số 1
- UBND tỉnh

- CT, PCT
- CT
- PCT Hòa
- PCT Mềm

- Dự HN sơ kết cuộc vận động “Quản lý, khai thác
VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT” (7h30’)
- Họp Tiểu ban Văn kiện (14h)
- Làm việc đoàn kiểm tra Ngân hàng chính sách (10h)
- Dự kiến Họp BCĐ Thu ngân sách tỉnh (8h)

- BCH QS huyện

- CT

- VPHU
- Phòng họp số 1
- Cục thuế

- CT, PCT
- PCT Hòa
- PCT Mềm

- Dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện (6h30’)
- Dự kiến Họp cho ý kiến các dự án đầu tư (8h)
- Dự HN đảng viên 6 tháng đầu năm 2019 (14h)
- Dự kiến dự HN sơ kết cao điểm phòng, chống ma túy
(7h30’)
- Dự phỏng vấn xét chuyển công chức xã (14h)
- Dự thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ (tối)
- Dự kiến họp giải quyết KNTC tỉnh (8h)
- Dự kiến dự HN sơ kết thu, chi ngân sách 6 tháng đầu
năm 2019 (7h30’)
- Dự kiến họp cho ý kiến phân cấp thẩm quyền phê duyệt
ĐA sử dụng tài sản công (14h)

- NTLS
- UBND tỉnh
- Công an huyện
- Công an tỉnh

- CT, PCT
- CT
- CT
- PCT Hòa

- Phòng họp số 3
- NTLS
- UBND tỉnh
- HT.UBND h

- PCT Hòa
- PCT Hòa
- PCT Mềm
- PCT Mềm

- UBND tỉnh

- PCT Mềm

Nơi nhận:
- TTHU, HĐND huyện;
- CT, PCT UBND;
- Phòng ban, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT, VP.
B

- PCT Mềm

CHÁNH VĂN PHÒNG

