, các phòng, ban, ngành Thị xã (15b).
Lịch công tác tuần UBND thị xã (Tuần thứ 2, từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018).
ứ/ gày

Sáng
- Chào cờ đầu tuần và giao ban chung.

ứ ai
Ngày
08/01

ứ ba
Ngày
09/01

ứ tư
Ngày
10/01

ứ ăm
Ngày
11/01

ứ sáu
Ngày
12/01
ứ bảy
Ngày
13/01
C ủ ật
Ngày
14/01

C iều
- Họp tổ chức đối thoại để giải quyết khiếu nại với 02 hộ dân
phường Trung Hưng.
- HN rà soát 21 trường hợp xây dựng tại Đường Lâm theo
chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

ối

- Thông qua phương án cưỡng chế hộ dân thuộc dự án Xây
- Giao ban trực tuyến về công tác giáo dục và đào tạo (Cả ngày).
dựng HTKT khu giãn dân làng cổ Đường Lâm
- Họp triển khai công tác đấu giá đất năm 2018.
- Thanh tra TP tổng kết công tác năm 2017.
- TP tổ chức tổng kết công tác phòng chống dịch.
- Tổng kết công tác chiến đấu trị an dân vận-ATGT năm 2017.
- Sở XD kiểm tra tiến độ xây dựng trạm xử lý nước thải tại cụm
công nghiệp Phú Thịnh.
- Cục thuế tổng kết công tác năm 2017.
- Hội nghị Ban thường vụ thị ủy - Kỳ thứ 51
- Giao ban trực tuyến về công tác giáo dục và đào tạo.
- BCĐ chương trình 04 đi thực tế tại Bắc Ninh.

- Hội nghị thông qua phương án thiết kế vườn hoa khu tái
định cư Trung Hưng – phường Trung Hưng.
- Tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã sau kỳ họp thứ 5 tại
tại phường Lê Lợi.

- Họp giải quyết một số vướng mắc trong công tác GPMB đường trục phát
triển.

- Họp giải quyết đơn thư.

- Họp rà
soát
chuẩn bị
ĐTXD
cụm CN
Sơn
Đông

- Ra quân đảm bảo thi công đường Tùng Thiện.
- Chi cục thuế tổng kết công tác thuế năm 2017.
- Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ thị xã năm 2017 và triển khai nhiệm vụ - Giao ban TT Thị ủy.
- Họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án
trọng tâm năm 2018.
Khu đô thị Thiên Mã.
- Tập huấn phát triển nông thôn.
-Trực BV: Đ/c: Trung; LX: Đ/c: Dũng

Trực BV: Đ/c: Phong; LX: Đ/c: Kiên

Trực BV: Đ/c: Tuấn

Trực Đ/c:
Phong

Trực BV: Đ/c: Trung

Trực Đ/c:
Tuấn

