ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN NHƠN HÒA
Số: 23/LCT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thị trấn Nhơn Hòa, ngày 10 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020

TT

Họ tên, chức danh

1

Nguyễn Hữu Dương
Chủ tịch
UBND thị trấn

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.

Thứ 2
Ngày 09/11/2020

Thứ 3
Ngày 10/11/2020

* Sáng: Dự Hội nghị * Sáng: Làm việc tại cơ
đóng góp ý kiến Dự án quan.
xây dựng bản đồ thổ
*Chiều: Hội ý với TTr
nhưỡng huyện Chư pưh.
UBMTTQ về bình xét
* Chiều: Họp XDCB gia đình văn hoá năm
giai đoạn trung hạn 2020 và công tác chuẩn
2021-2025 tại UBND bị ngày Hội Đại đoàn
huyện.
kết.
* Sáng: Họp hướng dẫn
đánh giá Đảng viên cuối
năm; họp liên tịch chuẩn
bị kỳ họp HĐND lần thứ
16.

Thứ 4
Ngày 11/11/2020

Thứ 5
Ngày 12/11/2020

* Sáng: Dự Hội nghị * Sáng: Hội ý các
tiếp xúc cử tri HĐND ngành về triển khai kế
2 cấp tỉnh, huyện tại hoạch giảm nghèo.
UBND thị trấn.
*Chiều: Giao ban
*Chiều: Làm việc với tháng 10 về quy chế
các ngành có lien quan phối hợp giữa Công an
về Kề hoạch thành lập và Quân sự thị trấn
nông hội.
theo NĐ 03/2019/NĐCP của Chính phủ.

* Sáng: Làm việc tại cơ * Sáng: Làm việc với
quan; trực giải quyết hồ BHXH huyện về nợ
sơ tại bộ phận một cửa.. đọng tiền BHXH BQL
chợ tại trụ sở BHXH
* Chiều: Làm việc tại
huyện.
cơ quan; trực giải quyết
* Chiều: Làm việc tại hồ sơ tại bộ phận một * Chiều: Làm việc tại
cơ quan; trực giải quyết cửa.
cơ quan; trực giải
hồ sơ tại bộ phận một
quyết hồ sơ tại bộ
cửa.
phận một cửa.

Thứ 6
Ngày 13/11/2020
* Sáng: Dự ngày Hội
Đại đoàn kết tại thôn
Hoà Tín.
*Chiều:Làm việc tại
cơ quan.

* Sáng: Làm việc với * Sáng: Dự ngày hội
bà Tầm Nga về nợ mặt Đại đoàn kết tại thôn
bằng tại chợ.
Hoà Tín.
* Chiều: Phối hợp với
UBMTTQVN kiểm tra
công tác chuẩn bị ngày
Hội Đại đoàn kết tại
thôn Hoà Tín.

* Chiều: Làm việc
tại cơ quan; trực giải
quyết hồ sơ tại bộ
phận một cửa.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Dương

Ghi
chú

