UBND HUYỆN TÂN BIÊN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Biên, ngày 17 tháng 9 năm 2012

Số : 95 /TB-VP

THÔNG BÁO
Lịch công tác tuần của Chủ tịch- Phó chủ tịch UBND huyện
(Từ ngày 17/9/2012 đến ngày 21/9/2012).
Thời gian

Nội dung
- 07h30: Họp Chủ tịch, các PCT UBND huyện

Địa điểm
- VP UBND huyện

Thứ hai - 09h00: dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa
17/09/2012
UBND tỉnh Tây Ninh với tỉnh Kamphong
Chàm- Vương quốc Campuchia.
- UBND tỉnh
- 13h30: Họp Thường trực Huyện ủy

Thực hiện
- CT, PCT

- Chủ tịch

- VP Huyện ủy

- Chủ tịch

- 07h30: Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê
bình tập thể, cá nhân Ban thường vụ Huyện
ủy theo tinh thần NQTW4 (khóa XI).
- VP Huyện ủy

- CT, PCT

- 07h30: Làm việc với NHCS tỉnh về về giải quyết
vốn vay sản xuất cho các hộ dân KDC biên
giới Chàng riệc- Tân Lập.
- VP UBND huyện

- PCT Hồ

Thứ ba
18/09/2012 - 09h30: Làm việc với đoàn kiểm tra của Sở xây
dựng về tiến độ thẩm định, trình phê duyệt
quy hoạch XD xã nông thôn mới.
- Phòng KT và HT

- CT, PCT

-13h30: Làm việc với Sở Giáo dục và đào tạo về
kiểm tra, rà soát lại nhu cầu XD các phòng
học mẫu giáo 5 tuổi trên địa bàn huyện.
- VP UBND huyện

-PCT Nghĩa

- 14h00: Họp BCĐ thực hiện đề án 407 của huyện.

- PCT Hồ

- VP UBND huyện

- 07h30: Triển khai nội dung NQTW5 (khóa XI)
cho đảng viên khối cơ quan.
- HT Huyện ủy

-PCT Nghĩa

- 07h30: Làm việc với các đơn vị liên quan về công
tác xây dựng nhà tình nghĩa, công tác thực
hiện chính sách trên địa bàn huyện.
- VP UBND huyện

- PCT Hồ

Thứ Tư
19/09/2012 - 07h30: Làm việc với đoàn giám sát HĐND huyện
về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
trong năm 2012.
- VP UBND huyện
- 14h00: Hội nghị triển khai các quy định về
thương mại biên giới đối với doanh nghiệp
và cư dân biên giới trên địa bàn huyện.

- UB xã Tân Lập

- CT, PCT

-PCT Nghĩa

- 07h30: Dự hội nghị tổng kết 02 năm thực hiện
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về DQTV; sơ kết 1 năm thực hiện đề án tổ
chức XD LL DQTV và XD chốt DQBG.
- BCH QS tỉnh
Thứ năm
- 07h30: Triển khai nội dung NQTW5 (khóa XI)
20/09/2012
cho đảng viên khối cơ quan.
- HT Huyện ủy

Thứ sáu
21/09/2012

- Chủ tịch
-PCT Nghĩa

- 07h30: Dự hội nghị tập huấn công tác tôn giáo
năm 2012 cho cán bộ chủ chốt cấp huyện.
- NK Hoa Hồng

- PCT Hồ

- 07h30: Họp Ban thường vụ Huyện ủy.

- CT, PCT

- VP Huyện ủy

- 08h00: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi
trường về kiểm tra, khảo sát hiện trạng sử
dụng đất tại xã Thạnh Bình và Thạnh Bắc.
- UB của 02 xã

- PCT Hồ

- 13h30: Làm việc với đoàn kiểm tra tỉnh về tình
hình thi hành pháp luật về công tác chứng
- VP UBND huyện
thực trên địa bàn tỉnh./.

- Chủ tịch

Trên đây là lịch công tác tuần của Chủ tịch, các PCT UBND huyện. Văn phòng
HĐND và UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, sắp xếp công việc có
liên quan. /.
Nơi nhận:

-TTHU, TTHĐND huyện;
-CT + PCT ;
-Các cơ quan đơn vị;
-UBND các xã;
-Chánh, Phó, NCTH VP;
-Lưu VT
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