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LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, PCT UBND THỊ XÃ 

(Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021) 
_____________________   

 

Thứ, 

ngày 

Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ 2 

14/6 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã họp giao ban 

UBND thị xã. 

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng làm việc Ban Nội chính Tỉnh 

ủy giải quyết vụ ông Nguyễn Văn Xu –thị 

trấn Hai Riêng, Sông Hinh. 

Thứ 3 

15/6 

- Chủ tịch dự kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII, 

nhiệm kỳ 2021-2026 (cả ngày). 

-PCT Hồng làm việc với Tổ 1036 của Tỉnh 

giải quyết khó khăn vướng mắc dự án Phước 

Tân – Bãi Ngà 

- PCT  Hồng đi kiểm tra dự án Khu công 

nghiệpHòa Hiệp 1- Bắc cầu Đà Nông. 

Thứ 4 

16/6 

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng họp BCĐ Đại hội TDTT tỉnh 

Phú Yên lần thứ VIII-năm 2022. 

- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy. 

- PCT Hồng đi khảo sát thực địa các mỏ đá 

tại xã Hòa Xuân Đông và phường Hòa Xuân 

Tây. 

Thứ 5 

17/6 

- Chủ tịch kiểm tra thực địa tiến độ triển khai 

một số dự án, công trình do BQL dự án 

ĐTXD thị xã làm chủ đầu tư. 

- PCT Hồng kiểm tra việc GPMB dự án 

Phước Tân – Bãi Ngà, xã Hòa Tâm. 

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng giải quyết một số vướng mắc 

GPMB các dự án trên địa bàn. 

Thứ 6 

18/6 

- Chủ tịch họp Ban thường vụ Thị ủy.  

- PCT Hồng làm việc với một số chủ khai 

thác đá chẻ tại xã Hòa Xuân Đông và phường 

Hòa Xuân Tây. 

- Chủ tịch họp UBND thị xã thông qua quản 

lý kiến trúc đô thị (lần 2), thông qua dự thảo 

CTHĐ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025. 

- PCT Hồng họp triển khai công tác thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021. 

Nơi nhận:                    CHÁNH VĂN PHÒNG 

- VP UBND tỉnh; 

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã; 

- CT, PCT UBND thị xã;   

- VP Thị ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị thị xã; 

- UBND các xã, phường;                 Võ Thị Tám 

- Lưu: VT, NCTH, LX.           

         

         



         


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-06-15T07:37:47+0700
	Việt Nam
	Võ Thị Tám<vothitam@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-06-15T07:47:50+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-06-15T07:47:59+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-06-15T07:48:06+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




