ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN NHƠN HÒA
Số: 22/LCT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thị trấn Nhơn Hòa, ngày 03 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020
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Họ tên, chức danh
Nguyễn Hữu Dương
Chủ tịch
UBND thị trấn

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 02/11/2020

Thứ 3
Ngày 03/11/2020

Thứ 4
Ngày 04/11/2020

Thứ 5
Ngày 05/11/2020

* Sáng: Họp xây dựng * Sáng: Họp HĐNVQS
kế hoạch, quy hoạch sử tổ chức phát lệnh khám
dụng đất năm 2021 và tuyển quân năm 2021.
giai đoạn 2021-2030.
*Chiều: Dự họp tại
* Chiều: Dự họp Sơ kết huyện về danh mục đầu
các Nghị quyết của XDCB giai đoạn 2021Huyện uỷ về đảm bảo 2025 tại huyện.
ANCT, TTATXH trên
địa bàn huyện tại Hội
trường 10-12.

* Sáng: Làm việc với * Sáng: Dự họp sơ kết
Đoàn giám sát HĐND công tác tháng 10 và
huyện về thu thuế.
triển khai nhiệm vụ
tháng 11 tại huyện.
*Chiều: Họp xét các
đối tượng BTXH.
*Chiều: Họp đối thoại
đền bù đường nội thị
tại huyện.

* Sáng: Dự họp BCH * Sáng: Làm việc với
Đảng bộ thị trấn.
Hội nông dân về kế
hoạch ra măt nông hội;
* Chiều: Kiểm tra tình
làm việc tại cơ quan.
hình khắc phục thiệt hại
do bão số 9; Làm việc * Chiều: Họp xét gia
tại cơ quan.
đình văn hoá năm 2020.

* Sáng: Kiểm tra phát
lệnh khám tuyển tại
thôn Plei Kia và chỉ
đạo tổ chức ngày đại
đoàn kết.

Thứ 6
Ngày 06/11/2020
* Sáng: Dự Hội nghị
Sơ kết 05 năm công
tác phòng chống trốn
trên địa bàn thị trấn.
*Chiều: Làm việc tại
cơ quan.

* Sáng: Trực giải * Sáng: Trực giải
quyết hồ sơ một cửa.
quyết hồ sơ một cửa.
* Chiều: Trực giải * Chiều: Trực giải
quyết hồ sơ một cửa.
quyết hồ sơ một cửa.

* Chiều: Họp Chi bộ
thôn Plei Kia.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Tuấn

Ghi
chú

