Kính gửi: TT.HĐND, Lãnh đạo UBND, các phòng, ban, ngành Thị xã (15b).
Lịch công tác tuần UBND thị xã (Tuần thứ52, từ ngày25/12/2017 đến ngày31/12/2017).
Thứ/ngày
Thứ hai
Ngày25/12

Thứ ba
Ngày26/12

Sáng
Chiều
- Chào cờ đầu tuần.
- Sở nội vụ Hà Nội tổ chức HN tổng kết công tác năm 2017 và
- HĐND- UBND họp đánh giá cán bộ.
triển khai nhiệm vụ năm 2018.
- Họp quản lý hoạt động sử dụng đất ven sông làm bãi trung chuyển - Họp thống nhất phương án đảm bảo thi công đường Tùng
VLXD ( HT 3).
Thiện (HT3).
- Họp BCĐ chương trình phối hợp giữa BCH Quân sự thị xã
với các tổ chức chính trị - xã hội.
- Hội nghị xin ý kiến nhân dân xã Đường Lâm đối với phương án cải - Thống nhất các mô hình để phát triển kinh tế (HT 3).
tạo Ao Còm xã Đường Lâm (Tại xã Đường Lâm).
- Họp thành viên UBND thị xã thông qua chương trình công
- Làm việc với Sở nông nghiệp PTNT về dự án Sông Tích.
tác năm.
- Thẩm định phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Bãi
rác Xuân Sơn và Thẩm tra phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ
GPMB dự án xây dựng trạm biến áp 220KV Sơn Tây và đấu nối .

Tối

- Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2017 tại Hội trường Tây - UBND thị xã nghe chỉ đạotổ chức thực hiện KH số 122 của
UBND thành phố (HT2).
Đô.
- Họp thông qua chủ trương các dự án XDCB.

Thứ tư
Ngày27/12

Thứ năm
Ngày28/12

Thứ sáu
Ngày29/12

- Hội nghị thống nhất một số nội dung điều chỉnh thiết kế
công trình đường 418 đi UBND xã Cổ Đông do vướng mắc
trong công tác GPMB
- Thành ủy tổ chức HN ( Trực tuyến) quán triệt triển khai Quy định số
102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng
viên vi phạm.
- Tổng kết công tác văn hóa - thông tin và phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã năm 2017 (HT Tây Đô).
- Họp BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 11.

- Họp giải quyết đơn thư.
-Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24 của Ban thường vụ vụ
Thị Ủy về công tác bảo tồn di tích làng cổ ở Đường Lâm.
- Thẩm tra phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu giãn dân Yên Ngựa.
- Giao ban TT Thị ủy.
- HN tổng kết công tác phòng chống dịch bệnh và công tác
ATTP năm 2017 trên địa bàn Thị xã Sơn Tây.

-Trực BV: Đ/c: Phong; LX: Đ/c: Kiên
Thứ bảy
Ngày 30/12

Trực BV: Đ/c: Trung

Trực
Đ/c:
Tuấn

Chủ nhật
Ngày 31/12 Trực BV: Đ/c: Tuấn; LX: Đ/c: Dũng

Trực BV: Đ/c: Phong

Trực
Đ/c:
Trung

