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VĂN PHÒNG
Số: 244 /TB-VPUB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Biên, ngày 23 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện
(Từ 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017)
Thời gian
Thứ hai
23/10/2017

Thứ ba
24/10/2017

Thứ tư
25/10/2017

Thứ năm
26/10/2017

Thứ sáu
27/10/2017

Nội dung
Địa điểm
- 07h30: Dự Lễ ra mắt mô hình vận động giáo viên, - Trường THCS Tây
học sinh tự phòng, tự quản về an ninh trật tự.
Sơn
- 14h00: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND - UBND huyện
huyện.
- 07h00: Tập huấn công tác nội chính và phòng
chống tham nhũng năm 2017.
- 07h30: Tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí 3Thủy lợi.
- 08h00: Làm việc với 02 Tổ công tác kiểm tra mục
đích sử dụng đất và Thường trực BCĐ 389 huyện.
- 14h00: Họp Thường trực Huyện uỷ.
- 14h00: Dự Hội nghị tổng kết thi đua quyết thắng
năm 2017.
- 14h00: Họp cho ý kiến định mức và chi phí quản
lý chung dịch vụ công ích, đặt hàng dịch vụ công
ích.
- 15h30: Họp cho ý kiến về Quy định nguyên tắc,
tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà
nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương
trình MTQG giảm nghèo bền vững tình.
- 08h00: Dự kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XI,
nhiệm kỳ 2016-2021.
- 13h30: Khảo sát thực tế các DA thăm dò, khai thác
khoáng sản cùng với Đoàn công tác tỉnh.
- 14h00: Họp Đảng uỷ Công an huyện.
- 14h00: Họp cho ý kiến chuyển giao nhiệm vụ
kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, tổ chức triển khai
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết TTHC ở cấp huyện.
- 07h30: Tiếp công dân định kỳ.
- 08h00: Họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới.
- 08h00: Họp Ban Đại diện Ngân hàng chính sách
huyện.
- 08h00: Tiếp và làm việc với Đoàn Huyện uỷ Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang.
- 07h30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ số
CCHC đối với các sở, ngành và UBND cấp huyện.
- 08h00: Tiếp và làm việc với Đoàn Huyện uỷ Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang.
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Thứ bảy

-11h00: Dự Đại lễ dâng y (KA THINA)
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- Chùa Risa Thia
Ra Ta Na Ut Đom
ấp Hoà Đông A, xã
Hoà Hiệp
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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.
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