, các phòng, ban, ngành Thị xã (15b).
Lịch công tác tuần UBND thị xã (Tuần thứ 24, từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018)
ứ/ gày
ứ ai
Ngày 11/6

ứ ba
Ngày 12/6

ứ tư
Ngày 13/6
ứ ăm
Ngày 14/6

ứ sáu
Ngày 15/6

ứ bảy
Ngày 16/6
C ủ ật
Ngày 17/6

Sáng
- Chào cờ đầu tuần.
- UBND thành phố họp thông qua một số kiến nghị, đề xuất.
- Công bố QĐ Thanh tra ngân sách trường học tại trường THCS Sơn Tây.
- Kiểm tra công tác giải ngân XDCB và CSVC trường học. (cả tuần).
- Thanh tra thành phố họp triển khai nhiệm vụ.
- Họp kiểm điểm tiến độ GPMB đường Thanh Vị.
- Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND thành phố tại phường Phú Thịnh.

C iều

ối

- Sở XD họp về việc rà soát hồ sơ thu hồi đất khu Bệnh
viện xây dựng trên địa bàn xã Xuân Sơn- thị xã Sơn Tấy
và xã Tản Lĩnh huyện Ba Vì.
- Tổ chức bình xét thi đua khối giáo dục.
- Kiểm tra công tác nội vụ trường học.
- Kiểm tra công tác giảm nghèo trên địa bàn thị xã (Bốn
ngày).
- Báo cáo những vướng mắc về mốc giới của các khu đất
trong việc triển khai thực hiện một số công trình đấu giá
đất
- Kiểm tra chính sách cho vay vốn của ngân hàng chính
sách xã hội.
- Kiểm tra TTXD trên đất nông nghiệp tại phường Viên Sơn và phường Trung - Hội nghị lựa chọn phương án quy hoạch sơ bộ đối với
Sơn Trầm.
khu đất đấu giá QSD đất khu Dộc Vang xã Đường Lâm
- Hội nghị nghe Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T báo cáo đề xuất ranh giới lập và khu Vàn Gợi- Đồng Quân phường Viên Sơn.
quy hoạch khu đô thị Trung Hưng và thông qua quy chế quản lý dự án cải tạo
vét ao Ông Còm xã Đường Lâm.
- Họp Ban thường vụ Thị ủy- kỳ thứ 61.
- Họp giải quyết đơn thư.
- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên quý II/2018.
- Họp hội đồng chấm điểm cải cách hành chính xã,
- TP tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2018.
phường
- UBND thị xã phối hợp với Thanh tra Bộ Xây dựng tập huấn Nghị định - Giao ban TT Thị ủy;
139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và Thông tư 03/2018/TT- - Kỷ niệm 10 năm thành lập ngân hàng quân đội chi nhánh
BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị Sơn Tây.
định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017.
- Họp Hội đồng BT,HT và TĐC thẩm tra phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ
GPMB đợt 1 thuộc dự án Xây dựng đường hành lang đê hữu Hồng kết hợp làm
đường giao thông để di chuyển đường ra vào cảng Sơn Tây.
Trực BV: Đ/c Trung Trực LX: Đ/c : Dũng
Trực BV: Đ/c Tuấn
Trực
BV:
Đ/c
Phong
Trực BV: Đ/c Phong; Trực LX: Đ/c: Kiên
Trực BV: Đ/c Trung
Trực
BV:
Đ/c
Tuấn

