UBND HUYỆN TÂN BIÊN
VĂN PHÒNG
Số: 249 /TB-VPUB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Biên, ngày 06 tháng 11năm 2017

THÔNG BÁO
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện
(Từ 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017)
Thời gian
Thứ hai
06/11/2017

Thứ ba
07/11/2017

Thứ tư
08/11/2017

Thứ năm
09/11/2017

Thứ sáu
10/11/2017

Nội dung
- 09h30: Thảo luận kế hoạch kinh tế - xã hội, kế
hoạch đầu tư công năm 2018.
- 13h00: Khảo sát thực tế các dự án khai thác đất
san lấp trên địa bàn huyện Tân Biên.
- 08h00: Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND
huyện.
- 10h00: Họp cho ý kiến về việc chuyển mục đích
sử dụng rừng sang mục đích khác.
- 14h00: Họp Thường trực Huyện uỷ.
- 14h00: Họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện
phương án bồi thường hệ thống cống Ngã 3 Thị
trấn, đất Bến xe cũ, thu hồi đất hành lang đường dây
điện 110Kv Châu Thành – Tân Biên.
- 14h00: Khảo sát vị trí dự kiến phát triển Trạm
BTS thân thiện môi trường.
- 08h00: Tổ chức bốc thăm và giao đất ở cho các hộ
dân cụm dân cư số 2- ấp Tân Đông 1.
- 08h00: Dự Hội nghị khách hàng Điện năm 2017.
- 10h00: Dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt 02 liệt
sĩ (cán bộ Ban Thông tin liên lạc TW Cục Miền
Nam).
- 14h00: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND
huyện.
- 07h30: Tiếp công dân định kỳ.
- 07h30: Dự Hội nghị “Ngày hội Đại đoàn kết toàn
dân tộc” khu dân cư năm 2017 ấp Một, xã Mỏ Công
- 08h00: Họp lấy ý kiến triển khai thực hiện Đề án
xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020.
- 14h00: Lãnh đạo UBND huyện đi thực tế cơ sở.
- 07h30: Lãnh đạo UBND huyện xử lý công việc cơ
quan.
-14h00: Sơ kết công tác xây dựng, quản lý, sử dụng
lực lượng chính trị nồng cốt là quân nhân dự bị
đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn
huyện năm 2017.

Địa điểm
- Sở KH và ĐT

Thực hiện
PCT.Lộc

- Xã Tân Phong,
Thạnh Bắc
- UBND huyện

PCT.Hồ
CT, PCT

- UBND huyện

PCT.Hồ

- Huyện uỷ
- UBND huyện

Chủ tịch
PCT.Lộc

- Tại thực địa

PCT.Hồ

- Xã Tân Lập

PCT.Hồ

- Điện lực TB
- NTLS Giao bưu
– Thông tin R

PCT.Lộc
LĐUBND huyện

- UBND huyện

CT, PCT

- BTD huyện
- Xã Mỏ Công

TT.HĐND huyện
PCT.Hồ

- Sở Xây dựng

PCT.Lộc

- Thực tế
- UBND huyện

Chủ tịch
CT, PCT

- BCH QS huyện

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.
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