ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN NHƠN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thị trấn Nhơn Hòa, ngày

Số: 01/LCT-UBND

tháng

năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020
T
T

Họ tên, chức danh

1
Nguyễn Hữu Dương
Chủ tịch
UBND thị trấn

Thứ 2
Ngày 09/3/2020

Thứ 3
Ngày 10/3/2020

* Sáng: 7h Hội ý BCĐ * Sáng: Họp xét dự
tuyên truyền ĐH Đảng; thảo nội dung văn kiện
8h30' họp công tác ĐH Đảng tại huyện ủy.
GPMB tại huyện.
*Chiều: Họp đối thoại
* Chiều: Hội ý lãnh đạo GPMB tuyến đường
và các ngành UB.
Anh Hùng Núp, thôn
Plei Kia.

Thứ 4
Ngày 11/3/2020

Thứ 5
Ngày 12/3/2020

*Sáng: Họp hội đồng xét *Sáng: Họp đối thoại đền
duyệt bảo trợ xã hội.
bù tuyến đường Huỳnh
Thúc Kháng, thôn Hòa
Chiều: *Chiều: Họp đối
Tín.
thoại GPMB tuyến đường
Anh Hùng Núp, tại thôn *Chiều: Họp XDCB và
Hòa Hiệp
thu ngân sách tại huyện.

Thứ 6
Ngày 13/3/2020
*Sáng: Dự họp Đảng ủy
lấy ý kiến xây dựng văn
kiện Đại hội Đảng lần thứ
IV, NK 2021-2025.
*Chiều: Kiểm tra công
tác Phòng chống Dịch co
vid trên địa bàn thị trấn.

*Sáng: Trực giải quyết *Sáng: Trực giải quyết *Sáng: Trực giải quyết hồ *Sáng: Trực giải quyết hồ *Sáng: Trực giải quyết hồ
hồ sơ cho công dân tại bộ hồ sơ cho công dân tại sơ cho công dân tại bộ phận sơ cho công dân tại bộ sơ cho công dân tại bộ
phận một cửa.
bộ phận một cửa.
một cửa.
phận một cửa.
phận một cửa.

2

Phạm Ngọc Tuấn
Phó Chủ tịch
UBND thị trấn

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Đảng ủy thị trấn;
- Mặt trận và các đoàn thể tt;
- Các ngành thuộc ủy ban;
- Lưu VP-TK.

*Chiều: Hội ý lãnh đạo và *Chiều: Trực giải *Chiều: Kiểm tra tình * Chiều: Họp thông báo *Chiều:Trực giải quyết hồ
các ngành ủy ban.
quyết hồ sơ cho công hình khô hạn tại các cánh chủ trương, lấy ý kiến làm sơ cho công dân tại bộ
dân tại bộ phận một đồng.
đường Nguyễn Trãi, thôn phận một cửa.
cửa.
Hòa Hiệp, Hòa Phú.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Dương

Ghi
chú

