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       Tân Biên, ngày 12  tháng 3  năm 2018 

  

 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện 

(Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018) 
 

 

Thời gian Nội dung Địa điểm Thực hiện 

Thứ hai 

12/3/2018 

 

- 07h00: Làm việc với Phòng Tài chính – Kế 

hoạch. 

- 07h30: Dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện 

Tân Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 

- 09h30: Phối hợp thực hiện chương trình tiếng 

nói cử tri phỏng vấn về tình hình kinh doanh 

loại hình giải trí karaoke di động trên địa bàn 

huyện. 

- 14h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 

năm 2018.  

- Phòng TCKH 

 

- Huyện ủy 

 

- UBND huyện 

 

 

 

- UBND huyện 

 

Chủ tịch 

 

PCT.Lộc 

 

PCT.Hồ 

 

 

 

CT, PCT 

 

Thứ ba 

13/3/2018 

- 07h30:  Dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện 

Tân Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. 

- 08h00: Họp trực tuyến tổng kết tình hình công 

tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào BVANTQ tỉnh, triển khai 

nhiệm vụ năm 2018. 

- 08h00: Họp Thường trực Huyện ủy. 

- 08h30: Làm việc với tỉnh về xác định lại vị trí 

xây dựng láng trại và đối tượng thụ hưởng láng 

trại sau khi hoàn thành công trình. 

- 14h00: Họp cho ý kiến viêc công khai thông 

tin kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo, phức tạp kéo dài trên địa bàn đã có kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ (UBND tỉnh mời). 

-  Huyện ủy 

 

- UBND huyện 

 

 

 

- Huyện ủy 

- UBND huyện 

 

 

- UBND tỉnh 

LĐUBND huyện 

 

PCT.Hồ 

 

 

 

Chủ tịch 

PCT.Lộc 

 

 

Chủ tịch 

Thứ tư 

14/3/2018 

 

- 08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- 08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác khuyến 

học năm 2017, triển khai phương hướng năm 

2018. 

- 08h00: Họp giao ban công tác xây dựng cơ 

bản tháng 3/2018 (UBND tỉnh mời). 

- 14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm 

vụ năm 2018. 

- 14h00: Họp Ban Chỉ đạo 37 huyện. 

- 16h00: Dự họp mặt Ban Biên tập Báo Tây 

Ninh. 

- Huyện ủy 

- UBND huyện 

 

 

- UBND tỉnh 

 

- UBND huyện 

 

 

- Huyện ủy 

- Tòa soạn Báo TN 

CT, PCT. Lộc 

PCT.Hồ 

 

 

Chủ tịch 

 

Chủ tịch 

 

 

PCT.Hồ 

PCT.Hồ 

Thứ năm 

15/3/2018 

- 06h30: Dự Lễ mít tinh Ngày Quyền của người 

tiêu dùng Việt Nam năm 2018. 

- TTVH tỉnh 

 

LĐUBND huyện 

 



 - 07h30: Tiếp công dân thường kỳ.  

 

- 07h30: Kiểm tra công tác phòng chống cháy 

rừng cùng với Lãnh đạo UBND tỉnh. 

 - 08h00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội 

đồng nhân dân huyện năm 2017. 

- 14h00: Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch 

UBND huyện 

- Ban Tiếp dân 

huyện 

- Thực tế 

 

- UBND huyện 

 

- UBND huyện 

Chủ tịch 

 

PCT.Hồ 

 

Chủ tịch 

 

CT, PCT 

 

Thứ sáu 

16/3/2018 

 

- 08h00: Họp Hội đồng xét nâng lương và Hội 

đồng kỷ luật công chức cấp xã. 

- 13h00: Khảo sát dự án xin thăm dò khoáng sản 

của DNTN Gia Bảo Lộc cùng với Đoàn công 

tác của Lãnh đạo UBND tỉnh. 

- 14h00: Họp Đảng ủy Công an huyện 

- UBND huyện 

 

- Thực địa 

 

 

- Công an huyện 

Chủ tịch 

 

PCT.Hồ 

 

 

Chủ tịch 

  

 Trên đây là lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Văn phòng 

HĐND và UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết./.  

 
Nơi nhận: 

- TT HU, TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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