, các phòng, ban, ngành Thị xã (15b).
Lịch công tác tuần UBND thị xã (Tuần thứ 26, từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018)
ứ/ gày

ứ ai
Ngày 25/6

ứ ba
Ngày 26/6

ứ tư
Ngày 27/6

ứ ăm
Ngày 28/6

ứ sáu
Ngày 29/6

ứ bảy
Ngày 30/6
C ủ ật
Ngày 1/7

Sáng

C iều

- Chào cờ đầu tuần.
- Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối
tượng 4 năm 2018.
- Họp Ban cưỡng chế dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tùng Thiện.
- Thi THPT Quốc gia năm 2017-2018 (Ba ngày).
- TP tổ chức hội thi trưởng thôn thân thiện.
- Hội nghị thống nhất kế hoạch tổ chức đào tạo các khóa CNTT năm 2018
và phát chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản cho cán bộ công chức thị xã đã
hoàn thành khóa đào tạo CNTT cơ bản năm 2017.
Họp giải quyết vướng mắc thi công đường điện chiếu sáng xã Sơn Đông,
Cổ Đông.
- Họp Hội đồng Bồi thường GPMB đường Thanh Vị
- Họp Ban thường vụ- Kỳ họp thứ 62.
- Họp giải quyết vướng mắc trong GPMB Đường trục phát triển;
- Thanh tra Sở tài chính công bố dự thảo kết luận thanh tra ngân sách năm
2017.

- Họp rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6
HĐND thị xã.

- Họp HĐND thị xã kỳ họp thứ 6 khóa XIX (Cả ngày).
- Tiếp công dân tại trụ sở K65.
- Hội nghị xúc tiến Nông nghiệp Nhật Bản;
- Họp HĐND thị xã kỳ họp thứ 6 khóa XIX.
- Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến cho cán bộ chủ chốt thị xã học
tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7.

- Tiếp công dân tại trụ sở K 65.

Trực BV: Đ/c: Tuấn Trực LX: Đ/c : Dũng
- Trực lãnh đạo đảm bảo An ninh trật tự (Cả ngày).
Trực BV: Đ/c Trung; Trực LX: Đ/c: Kiên
- Trực lãnh đạo đảm bảo An ninh trật tự (Cả ngày).

Trực BV: Đ/c Phong

ối

- TP tổ chức giao lưu các làng văn hóa tiêu biểu.
- Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC thẩm
định phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB
đối với 04 hộ thuộc dự án Bãi rác Xuân Sơn.
- Họp Ban chỉ đạo Chương trình số 05.
- UBND thị xã tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2018.
- Hội nghị thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo
ao ông Còm xã Đường Lâm.
- Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan
khu đất đấu giá QSD đất khu TĐC Thanh Tiến, xã
Thanh Mỹ .

- Giao ban TT Thị ủy.
- Họp giải quyết vướng mắc trong việc thu, nộp và
chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận QSD đất
khi thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa
bàn TX.
- Họp Đảng ủy cơ quan UBND thị xã.
Trực BV: Đ/c Tuấn

Trực BV:
Đ/c Trung
Trực BV:
Đ/c
Phong

