Kính gửi: TT.HĐND, Lãnh đạo UBND, các phòng, ban, ngành Thị xã (15b).
Lịch công tác tuần UBND thị xã (Tuần thứ50, từ ngày11/12/2017 đến ngày17/12/2017)
Thứ/ngày

Thứ hai
Ngày11/12

Thứ ba
Ngày12/12

Thứ tư
Ngày13/12

Thứ năm
Ngày14/12

Sáng

Chiều

Tối

- Chào cờ đầu tuần.
- Họp rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp HĐND
- TP triển khai họp về Quyết toán thu chi ngân sách và công thị xã.
tác cán bộ.
-Họp xử lý vi phạm TTXD còn tồn đọng trên địa bàn
- Làm việc với đại sứ Hungaritại UBND thị xã.
- Họp Ban cưỡng chế GPMB khu giãn dân Làng cổ Đường
Lâm
- Tòa án hành chính thuộc Tòa án thành phố làm việc với
UBND thị xã về công tác phối hợp tố tụng án hành chính.
- Đoàn Đại biểu Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính
sách pháp luật về đảm bảo các thiết chế văn hóa phục vụ
cộng đồng.
- Thành ủy Hà Nội tổ chức giao ban trực tuyến quý IV.
- Tổ chức ngày dân số Việt Nam.
- Hội nghị tham vấn ý kiến về bãi rác Xuân Sơn.
- Ban Kinh tế -XH giám sát tại Chi cục thuế

- Họp BTV Thị ủy.
- Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội về làm
việc với UBND thị xã.
- Ban Kinh tế -XH giám sát Phòng Tài chính – KH
- Họp BCĐ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của
Thành ủy Hà Nội.
- Họp với các Sở, Ngành Thành phố: Thống nhất nội
dung đối thoại với các hộ dân xã Xuân Sơn về chính
sách bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư theo quy hoạch khu đất 83,78ha
vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m của khu
xử lý rác thải Xuân Sơn.
- Họp nghe báo cáo phê duyệt giá dịch vụ sử dụng
diện tích bán hàng tại các chợ theo Quyết định 56.

- Học tập quán triệt Nghị quyết Trung Ương VI.
- Họp HĐND kỳ họp thứ 5 (Hai ngày).
- Tiếp công dân tại trụ sở K65 ( Hai ngày).

Thứ sáu
Ngày15/12
- Trường hữu nghị T78 kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Thứ bảy
Ngày 16/12 -Trực BV: Đ/c: Tuấn; LX: Đ/c: Kiên
Chủ nhật
Ngày 17/12 Trực BV: Đ/c: Trung; LX: Đ/c: Dũng

- Giao ban TT Thị ủy.
- Làm việc với Học viện Biên phòng về đề xuất giới
thiệu vị trí đất xây dựng nhà ở quân nhân.
Trực BV: Đ/c: Phong
Trực
Đ/c:
Trung
Trực BV: Đ/c: Tuấn
Trực
Đ/c:
Phong

