, các phòng, ban, ngành Thị xã (15b).
ứ/ gày

C iều
- Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến khu
ứ ai
đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Thanh Tiến, xã
Ngày 2/7
Thanh Mỹ.
- Tiếp công dân tại trụ sở K65.
- Hội nghị giao ban công tác văn hóa xã hội 6 tháng đầu
- Họp hội đồng GPMB đường Thanh Vị
năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
- Xã Sơn Đông tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Chi bộ - Hội nghị triển khai Quy định số 124-QĐ/TW về giám
đảng đầu tiên và phát hành (tái bản) Cuốn lịch sử Đảng bộ sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội
và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức,
ứ ba xã Sơn Đông.
Ngày 3/7
lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ,
đảng viên,
- Họp về tiến độ xây dựng Cầu Cời..
- Hội nghị tổng kết công tác thuế 6 tháng đầu năm,
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
- Họp Ban chỉ đạo Chương trình số 05.
- Họp Hội đồng BT, hỗ trợ và TĐC Thị xã thẩm định
- Họp sở Tài nguyên về vướng mắc khu đất Đồi Dền, Mai phương án giao đất TĐC cho các hộ thuộc dự án Bãi rác
ứ tư
trai- Nghĩa Phủ.
Xuân Sơn và thẩm tra phương án chi tiết bồi thường, hỗ
Ngày 4/7
- Họp triển khai phương án cưỡng chế hộ ông Đoàn Văn trợ GPMB dự án Đường trục phát triển.
Dương.
- Họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV (Cả - Họp giải quyết đơn thư.
ngày).
- Họp sơ kết 6 tháng chương trình 03 về cải cách hành
ứ ăm
- Hội nghị nghe các phòng, ban, ngành báo cáo KQ việc thực chính.
Ngày 5/7
hiện thông báo kết luận liên quan đến khu Đồng Chương, - Họp kiểm điểm tiến độ GPMB đường Thanh Vị
khu Gò Ràng – Nương Củ, xã Cổ Đông.
- Họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV (Cả
ngày).
- Giao ban TT Thị ủy.
ứ sáu
- Họp giải quyết vướng mắc trong việc thu, nộp và chỉnh lý
Ngày 6/7
biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực
hiện công tác GPMB các dự án.
ứ bảy
Ngày 7/7
C ủ ật
Ngày 8/7

Sáng
- Chào cờ đầu tuần và giao ban chung.
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