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 (Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021) 

---------------------- 
 

 

Thứ, 

ngày 

Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ 2 

31/5 

 

- Chủ tịch, PCT dự hội nghị UBND thị xã thường 

kỳ tháng 5/2021. 

- Chủ tịch triển khai công tác cách ly tập trung đối 

với các trường hợp từ vùng có dịch Covid-19. 

- PCT Hồng dự Hội nghị triển khai công tác tổ chức 

kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh. 

Thứ 3 

01/6 

 

- Chủ tịch họp Chi bộ Văn phòng HĐND & 

UBND thị xã. 

- PCT Hồng họp xét sáng kiến ngành giáo dục 

năm học 2020-2021. 

- Chủ tịch, PCT Hồng họp Ủy ban bầu cử thị xã. 

 

Thứ 4 

 02/6 

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng kiểm tra tiến độ GPMB các dự án 

trên địa bàn. 

- Chủ tịch làm việc với đ/c Trưởng phòng Nội vụ về 

công tác tổ chức bộ máy, cán bộ. 

- PCT Hồng làm việc với lãnh đạo UBND xã Hòa 

Xuân Nam, ĐBP cửa khẩu cảng Vũng Rô, Phòng 

Kinh tế về nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô. 

Thứ 5 

03/6 

- Chủ tịch dự Hội nghị thực hiện quy trình công tác 

cán bộ tại Tỉnh ủy. 

- PCT Hồng kiểm tra công tác phòng chống 

Covid-19 trên địa bàn. 

- Chủ tịch kiểm tra thực địa một số dự án, công trình 

do các xã, phường đề xuất đầu tư. 

- PCT Hồng họp giải quyết một số vướng mắc các 

đối tượng ảnh hưởng dự án Phước Tân – Bãi Ngà 

(Trung tâm PTQĐ, Phòng TNMT , UBND xã Hòa 

Tâm tham gia). 

Thứ 6 

04/6 

- Chủ tịch, PCT Hồng dự Hội nghị thực hiện quy 

trình công tác cán bộ tại Thị ủy. 

- Chủ tịch họp thông qua một số nội dung 

thanh tra. 

- PCT Hồng làm việc với Trung tâm nước 

sạch và Môi trường (Phòng Kinh tế tham 

mưu thành phần và nội dung). 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT TU, TT HĐND thị xã; 

- CT, PCT UBND thị xã;   

- VPTU, các cơ quan, đơn vị thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Chánh, PCVP HĐND & UBND thị xã;  

- Lưu: VT, NCTH, LX. 

  

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Võ Thị Tám 

                        CHỦ TỊCH  

                 

 

 

                    

                         Nguyễn Tài 
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