, các phòng, ban, ngành Thị xã (15b).
Lịch công tác tuần UBND thị xã (Tuần thứ 53, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018).
ứ/ gày

C iều

Sáng

ối

- Nghỉ tết dương lịch.

ứ ai
Ngày 01/01

- Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào - Lãnh đạo thị xã đi kiểm tra cơ sở.
thi đua quyết thắng năm 2017 của lực lượng vũ trang thị xã Sơn Tây.
ứ ba
Ngày 02/01 - Tiếp công dân tại trụ sở K65.
- Thành phố tổ chức lễ phát động ra quân năm An toàn giao thông 2018 và - Lãnh đạo thị xã đi kiểm tra cơ sở.
đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Mậu
Tuất và Lễ hội Xuân 2018.
ứ tư
- Hội nghị thông qua phương án thiết kế vườn hoa khu tái định cư Trung
Ngày 03/01 Hưng – Phường Trung Hưng.
- Công bố Quyết định thanh tra Sở TNMT thành phố về các tổ chức sử dụng
đất trên địa bàn thị xã
- Sở y tế Hà Nội tổ chức tổng kết công tác phòng chống dịch năm 2017 và
triển khai kế hoạch năm 2018.
- Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Thống nhất phương án bồi
ứ ăm thường, hỗ trợ điều chỉnh, bổ sung đối với các công trình bể, thuộc dự án Bãi
Ngày 04/01 rác Xuân Sơn.

- Họp giải quyết đơn thư.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa xã hội
năm 2017.

- Họp thông qua phương án đảm bảo thi công đường Tùng Thiện (lần 2)
- Lãnh đạo thị xã đi kiểm tra cơ sở.
ứ sáu
- Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy năm 2017.
Ngày 05/01

- Giao ban TT Thị ủy.
- Họp thông qua chủ trương các dự án XDCB.

-Trực BV: Đ/c: Tuấn; LX: Đ/c: Kiên
ứ bảy
Ngày 06/01

Trực BV: Đ/c: Phong

C ủ ật
Ngày 07/01 Trực BV: Đ/c: Trung; LX: Đ/c: Dũng

Trực BV: Đ/c: Tuấn

Trực
Đ/c:
Trung
Trực
Đ/c:
Phong

