, các phòng, ban, ngành Thị xã (15b).
Lịch công tác tuần UBND thị xã (Tuần thứ 28, từ ngày 9/7/2018 đến ngày 15/7/2018)
ứ/ gày

ứ ai
Ngày 9/7

ứ ba
Ngày 10/7

ứ tư
Ngày 11/7

ứ ăm
Ngày 12/7
ứ sáu
Ngày 13/7

C iều

Sáng

ối

- Chào cờ đầu tuần;
- Hội nghị giao ban trực tuyến UBND thành phố 6 tháng đầu năm
(HT2).
- Họp về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác (HT tầng 4- nhà 5
tầng).

- UBND thành phố họp về công tác tuyên truyền, GDPL 6
tháng đầu năm.
- Thị ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thị xã thực hiện quy
trình giới thiệu nguồn kiện toàn bổ sung chức danh ủy viên
BCH Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2015-2020.
- Tổ chức tập huấn công tác nâng cao năng lực và hiệu quả
hoạt động của lực lượng bảo vệ, PCCCR thị xã Sơn Tây năm
2018 (HT2).
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tổ chức hội nghị giao ban - Họp về phương án bảo vệ để tiến hành chặt cây vi phạm
trực tuyến quý II năm 2018 (Phòng họp gác II- Thị ủy).
HLAT lưới điện ở xã Xuân Sơn;
- Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng - Hội nghị BCH Đảng bộ Thị xã, kỳ họp thứ 13 (HT gác II và một số nội dung cơ bản của Luật tố cáo sửa đổi ( HT Tây Đô). Thị ủy).
- UBND thị xã làm việc với Tòa án nhân dân TP về 2 vụ án HC
sơ thẩm liên quan đến 2 nhóm hộ dân khi thực hiện GPMB tuyến
phố Tùng Thiện (HT tầng 4- nhà 5 tầng).
- Công an thành phố thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác của - Họp thông qua phương án điều chỉnh bổ sung phương án
một số người dân thôn An Sơn (Công An Thị xã);
GPMB một số hộ dân thuộc dự án xây dựng HTKT giãn dân
- Hội nghị tuyên dương Người Cao tuổi làm kinh tế giỏi;
Làng cổ Đường Lâm (HT3);
- Hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp tác chiến trị an dân vận và - Hop Hội đồng GPMB đường Thanh Vị (HT3);
ATGT 6 tháng đầu năm.
- Họp BCĐ đôn đốc công tác cấp nước sạch nông thôn
(HT2).
- Họp BTV Thị ủy kỳ thứ 63 (HT gác II- Thị ủy).
- Họp giải quyết đơn thư.
- UBND thị xã làm việc với hộ ông Ngô Xuân Hải thuộc dự
án khu nhà ở Thuần Nghệ (HT3).
- Thị ủy tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 7 - Giao ban TT Thị ủy.
khóa XII (HT Tây Đô).
- UBND Thị xã phối hợp với Sở Tư pháp tập huấn, hướng
- Họp về việc thực hiện tiết kiệm điện tại quận Đống Đa.
dẫn đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm
2018 10 quận, huyện, TX (HT Tây Đô).

ứ bảy Trực BV: Đ/c: Trung Trực LX: Đ/c : Kiên
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