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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 
 

Số: 16/TB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Đông Triều, ngày 04 tháng 6 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác tháng 6 năm 2017 

của Thường trực và các Ban HĐND thị xã 
________________ 

 

1. Thường trực HĐND thị xã 

Ngày 01/6/2017 (Thứ 5): 

- Dự tiếp công dân tại các xã, phường (Các đ/c Thường trực HĐND thị xã dự) 

- Tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của thị xã 

(Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch HĐND thị xã dự). 

Ngày 03/6/2017 (Thứ 7): 

- Buổi sáng: Dự, chỉ đạo Giải bơi truyền thống thị xã Đông Triều, lần thứ 

XXIV (Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã dự). 

- Buổi chiều: Dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại các chi bộ trực thuộc 

Đảng bộ cơ sở (Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị 

xã dự). 

Ngày 04/6/2017 (Chủ nhật): 

- Buổi sáng: Dự và chỉ đạo hoạt động kỷ niệm 72 năm thành lập Chiến 

khu Trần Hưng Đạo - Chiến khu Đông Triều (08/6/1945 - 08/6/2017) (Các đ/c 

Phó Chủ tịch HĐND thị xã dự). 

 Ngày 05/6/2017 (Thứ 2): 

- Dự hội ý Thường trực Thị ủy (Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ tịch 

Thường trực HĐND thị xã dự). 

Ngày 06/6/2017 (Thứ 3): 

- Buổi sáng: Dự Ngày hội Khoa học Công nghệ năm 2017; Khai trương 

mô hình “Phòng Giáo dục và Đào tạo điện tử” (Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng - Phó 

Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã dự). 

- Buổi chiều: Dự hội nghị học tập chuyên đề về “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Các 

đ/c Phó Chủ tịch HĐND thị xã dự). 

Ngày 08/6/2017 (Thứ 5): 

- Dự tiếp công dân tại các xã, phường (Các đ/c Thường trực HĐND thị xã dự) 
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Ngày 12/6/2017 (Thứ 2): 

- Buổi sáng: Dự hội ý Thường trực Thị ủy (Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng - Phó 

Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã dự). 

- Buổi chiều: Dự họp thống nhất một số nội dung, chương trình kỳ họp 

thứ 4, HĐND thị xã khóa XIX (Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị; 

Các đ/c Phó Chủ tịch HĐND thị xã dự). 

Ngày 13/6/2017 (Thứ 3): 

- Buổi sáng: Dự hội nghị của Thường trực HĐND tỉnh về nghe các sở, 

ngành, địa phương báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII (Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ tịch Thường 

trực HĐND thị xã dự). 

- Buổi chiều: Dự Hội nghị xét duyệt thi đua - khen thưởng ngành giáo dục 

và đào tạo thị xã năm học 2016 - 2017 (Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ tịch 

Thường trực HĐND thị xã dự). 

Ngày 14/6/2017 (Thứ 4): 

- Dự hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy (Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ 

tịch Thường trực HĐND thị xã dự). 

Ngày 15/6/2017 (Thứ 5): 

- Dự tiếp công dân tại các xã, phường (Các đ/c Thường trực HĐND thị xã dự) 

- Tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của thị xã 

(Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch HĐND thị xã dự). 

Từ ngày 16/6 đến 17/6/2017 (Thứ 6, Thứ 7): Dự Đại hội Hội Cựu Chiến 

binh thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 (Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ 

tịch Thường trực HĐND thị xã dự). 

Ngày 16/6/2017 (Thứ 6): 

- Cả ngày: Dự họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6/2017 (Đ/c Nguyễn Ngọc 

Bằng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã dự). 

Ngày 19/6/2017 (Thứ 2): 

- Buổi sáng: Dự hội nghị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã 

tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 (Các đ/c Phó Chủ tịch 

HĐND thị xã dự). 

- Buổi chiều: Dự hội ý Thường trực Thị ủy (Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng - Phó 

Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã dự). 

Ngày 22/6/2017 (Thứ 5): 

- Dự tiếp công dân tại các xã, phường (Các đ/c Thường trực HĐND thị xã dự) 
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Ngày 26/6/2017 (Thứ 2): 

- Buổi sáng: Dự hội ý Thường trực Thị ủy (Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng - Phó 

Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã dự). 

- Buổi chiều: Hội nghị giao ban công tác HĐND đối với Thường trực 

HĐND các xã, phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2017 (Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị; các đ/c Phó Chủ tịch 

HĐND thị xã dự). 

Ngày 27/6/2017 (Thứ 3): 

- Dự hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy (Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ 

tịch Thường trực HĐND thị xã dự). 

Ngày 29/6/2017 (Thứ 5): 

- Dự tiếp công dân tại các xã, phường (Các đ/c Thường trực HĐND thị xã dự) 

Ngày 30/6/2017 (Thứ 6): 

- Buổi chiều: Dự họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thị xã (Đ/c 

Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã dự). 
 

2. Các Ban HĐND thị xã 

2.1. Ban Kinh tế - Xã hội 

Tham mưu hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát chương trình xây dựng 

nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thị xã; khảo sát một số cơ 

quan, đơn vị, xã phường để phục vụ công tác thẩm tra tài liệu trình kỳ họp thứ 4 

HĐND thị xã khóa XIX; dự họp thống nhất một số nội dung, chương trình kỳ 

họp thứ 4, HĐND thị xã khóa XIX (ngày 12/6/2017); Dự hội nghị đại biểu HĐND 

thị xã tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thường lệ HĐND thị xã giữa năm 2017 (ngày 

19/6/2017); dự Hội nghị giao ban công tác HĐND đối với Thường trực HĐND các 

xã, phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (ngày 

26/6/2017). 

Thứ 5 hàng tuần: Tham gia tiếp công dân định kỳ tại phường Mạo Khê 

và xã Yên Thọ (Đ/c Trương Văn Yên - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã dự). 
 

2.1. Ban Pháp chế 

Khảo sát một số cơ quan, đơn vị, xã phường để phục vụ công tác thẩm tra 

tài liệu trình kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa XIX; dự họp thống nhất một số nội 

dung, chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã khóa XIX (ngày 12/6/2017); Dự 

hội nghị đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thường lệ HĐND thị 

xã giữa năm 2017 (ngày 19/6/2017); dự Hội nghị giao ban công tác HĐND đối với 

Thường trực HĐND các xã, phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2017 (ngày 26/6/2017). 
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Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thị xã tổ chức giám sát việc tiếp 

nhận, quản lý và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại các xã phường, kiến 

nghị khởi tố đối với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã; giám sát công tác 

tổ chức, hướng dẫn thi hành án hình sự của Cơ quan thi hành án hình sự (Công 

an thị xã) và công tác quản lý của UBND cấp xã đối với các đối tượng hoãn, tạm 

đình chỉ thi hành án hình sự; người bị phạt tù được hưởng án treo và người bị 

phạt cải tạo không giam giữ taị 02 - 03 UBND xã, phường trên địa bàn. 

Thứ 5 hàng tuần: Tham gia tiếp công dân định kỳ tại phường Xuân Sơn, 

Kim Sơn, Hưng Đạo (Đ/c Nguyễn Minh Thì - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND 

thị xã dự). 

3. Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

Tham mưu cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã khảo sát, thẩm 

tra các tài liệu trình kỳ họp; chuẩn bị công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và 

tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4; chuẩn bị các báo cáo 

và các tài liệu liên quan trình kỳ họp và chuẩn bị tốt các nội dung liên quan theo 

sự chỉ đạo của Thường trực HĐND thị xã./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Thường trực Thị ủy;                       (b/c) 

- Chủ tịch, các PCT HĐND thị xã; 

- Các Ban HĐND thị xã; 

- VP Thị ủy; VP HĐND và UBND thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Thường trực HĐND các xã, phường; 

- Lưu. 

 

TL. CHỦ TỊCH HĐND THỊ XÃ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Quốc Hùng 

 

 


