Kính gửi: TT.HĐND, Lãnh đạo UBND, các phòng, ban, ngành Thị xã (15b).
Lịch công tác tuần UBND thị xã (Tuần thứ51, từ ngày18/12/2017 đến ngày24/12/2017)
Thứ/ngày

Sáng
- Chào cờ và giao ban khối UBND thị xã.

Chiều
- Họp tại Sở Quy hoạch- Kiến trúc thành phố Hà Nội về việc
đô thị vệ tinh Sơn Tây và tuyến đường sắt đô thị nối TT thành
phố với thị xã Sơn Tây.
- Gặp mặt Cựu chiến binh UBND thị xã.

- HĐND thành phố về tặng quà Tòa giám mục Hưng Hóa nhân dịp
năm mới.
- Làm việc với Sở VHTT về khoanh vùng di tích làng cổ Đường Lâm.
- Họp với Công ty CP Tập đoàn T&T và Tập đoàn tư vấn của Pháp để
rà soát, điều chỉnh quy hoạch thị xã Sơn Tây.
- Làm việc với thanh tra thành phố (Cả ngày).
- Họp đánh giá kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng ban và
các xã phường.
- Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tố tụng hành
chính.
- Thẩm định phương án chi tiết BT, HT GPMB đường dây điện 110
Sơn Tây- Ba Vì.
- Tổ chức hiến máu khối cơ quan và khối GD (Cả ngày).
- Lãnh đạo thị xã kiểm tra cơ sở.
- Họp Ban thường vụ thị ủy.

- Hội nghị Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ
họp thứ 5 tại xã Cổ Đông.

Thứ hai
Ngày18/12

Thứ ba
Ngày19/12

Thứ tư
Ngày20/12

Thứ năm
Ngày21/12

Thứ sáu
Ngày22/12
Thứ bảy
Ngày 23/12

Tối

- Tập huấn triển khai khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân
sự thị xã Sơn Tây năm 2017.
- Tổ chức hội nghị xét công nhận xã Cổ Đông đạt chuẩn xây
dựng NTM năm 2017.
- Hội nghị họp HĐ đánh giá tiếp cận pháp luật.

- Họp giải quyết đơn thư.
- Họp Ban chỉ đạo chương trình 04.

- Thông qua kế hoạch tổ chức lễ hội Gà Mía.
- Họp nghe báo cáo phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng
tại các chợ theo Quyết định 56.
- Họp kiểm điểm phòng TNMT trong công tác đấu giá.
- Sở Xây dựng tổng kết đánh giá công tác kiểm tra trật tự xây dựng
năm 2017 tại Sở XD)
-Trực BV: Đ/c: Trung; LX: Đ/c: Dũng

Chủ nhật
Ngày 24/12 Trực BV: Đ/c: Phong; LX: Đ/c: Kiên

- Giao ban TT Thị ủy.
- Công bố Quyết định thanh tra về xây dựng cơ bản.
- Lãnh đạo thị xã làm việc với Tòa giám mục Hưng Hóa, nhà
thờ Sơn Lộc nhân dịp năm mới.
Trực BV: Đ/c: Tuấn
Trực BV: Đ/c: Trung

Trực
Đ/c:
Phong
Trực
Đ/c:
Tuấn

