ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN NHƠN HÒA
Số: 25/LCT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thị trấn Nhơn Hòa, ngày 24 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

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 23/11/2020

Thứ 3
Ngày 24/11/2020

Thứ 4
Ngày 25/11/2020

Thứ 5
Ngày 26/11/2020

* Sáng: Làm việc tại cơ * Sáng: Làm việc tại cơ * Sáng: Họp tại huyện
quan.
quan.
về khắc phục kết quả
kiểm toán.
* Chiều: Họp đối thoại * Chiều: Họp chi bộ
GPMB xây dựng vỉa hè đánh giá Đảng viên cuối *Chiều: Dự Hội nghị
đường Lý Thái Tổ.
năm.
trực tuyến tổng kết 10
năm thực hiện Đề án “
Đào tạo nghề cho lao
động nông thôn đến
năm 2020” của tỉnh.

Thứ 6
Ngày 27/11/2020

* Sáng: Họp về dự * Sáng: Hội ý các
toán NS các xã, thị ngành về công tác
trấn tại huyện.
chuẩn bị các nội
dung phục vụ kỳ họp
*Chiều: Giao ban
HĐND thị trấn;
công tác cấp giấy
*Chiều: Làm việc
CNQSD đất, công tác
với BQLDA về triển
BTGPMB.
khai họp dân làm vỉa
hè đường Trần Hưng
Đạo.

* Sáng: Làm việc tại cơ * Sáng: Làm việc tại cơ * Sáng: Dự làm việc * Sáng: Làm việc tại * Sáng: Làm việc
quan; trực giải quyết hồ quan; trực giải quyết hồ về công tác quy hoạch cơ quan; trực giải với Hội Nông dân;
sơ một cửa.
sơ một cửa.
sử dụng đất.
quyết hồ sơ một cửa.
Ban chủ nhiệm Nông
hội để chuẩn bị công
* Chiều: Làm việc tại * Chiều: Dự họp tại * Chiều: Dự Hội nghị * Chiều: Làm việc tại
tác ra mắt Nông hội.
cơ quan; trực giải quyết huyện về chuẩn bị nội trực tuyến tổng kết 10 cơ quan; trực giải
hồ sơ một cửa.
dung tổng kết tiêu thụ năm thực hiện Đề án “ quyết hồ sơ một cửa.
* Chiều: Làm việc
sản phẩm tại Đà Nẵng.
Đào tạo nghề cho lao
tại cơ quan; trực giải
động nông thôn đến
quyết hồ sơ một cửa.
năm 2020” của tỉnh.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Dương

Ghi
chú

