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LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, PCT UBND THỊ XÃ
(Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 28/6/2021)
---------------------Thứ,
ngày
Thứ 2
21/6
Thứ 3
22/6

Buổi sáng

Buổi chiều

- Chủ tịch thăm, chúc mừng cán bộ, viên chức
Trung tâm VHTTTT nhân kỷ niệm 96 năm ngày
Báo chí cách mạng Việt Nam.
- PCT Hồng đi thực địa mỏ cát tại Hòa Thành.
- Chủ tịch, PCT Hồng làm việc với Thường trực
Thị ủy về tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu phát
triển kinh tế - xã hội và triển khai các công trình, dự
án trên địa bàn.

- Chủ tịch họp Đảng ủy Cơ quan chính quyền.
- PCT Hồng làm việc Trung tâm PTQĐ thị xã về
lập phương án bồi thường các dự án.

Thứ 4
23/6

- Chủ tịch, PCT Hồng họp lãnh đạo UBND thị xã
thông qua lần cuối các dự thảo CTHĐ của Thị ủy
khóa XII.

Thứ 5
24/6

- Chủ tịch dự hội nghị tổng kết công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- PCT Hồng làm việc các doanh nghiệp
khai thác mỏ cát tại Hòa Thành (BQL Dự
án ĐTXD thị xã tham mưu).
- Chủ tịch họp triển khai công tác GPMB tuyến
đường 23-Hòa Hiệp Trung (BQL dự án ĐTXD
chuẩn bị báo cáo); tuyến cầu Bến Lớn đi cụm
công nghiệp Nam Bình (Chủ tịch UBND phường
Hòa Xuân Tây; Trưởng Phòng TNMT báo cáo
kết quả thực hiện các nội dung đã phân công).
- PCT Hồng tham dự Đoàn giám sát của BTV Thị
ủy về nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô, Hòa Xuân
Nam.
- PCT Hồng làm việc với Phòng TNMT, Trung
tâm PTQĐ thị xã về lập phương án bồi thường
cho hộ dân tại dự án Phước Tân – Bãi Ngà (cả
ngày).
Hội nghị UBND thị xã thường kỳ tháng 6/2021.

Thứ 6
25/6

Thứ 7
26/6
Thứ 2
28/6

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.

- Chủ tịch làm việc với Trưởng Phòng Nội vụ về
công tác tổ chức, cán bộ các phòng, ban thuộc
UBND thị xã.
- PCT Hồng làm việc UBND phường Hòa Hiệp
Nam về tiến độ xử lý nuôi vẹm ở sông Ngọn.
- Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
- PCT Hồng kiểm tra môi trường rác thải tại Vũng
Rô, Hòa Xuân Nam (Phòng TNMT, UBND xã
Hòa Xuân Nam cùng tham gia).
- Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
- PCT Hồng kiểm tra, sát hạch cán bộ cấp xã thành
công chức cấp xã phường Hòa Hiệp Nam (Phòng
Nội vụ tham mưu).
- Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác thu
ngân sách 06 tháng đầu năm 2021.
- PCT Hồng làm việc với Sở TNMT về
việc khai thác khoáng sản trái phép trên
địa bàn (Phòng TNMT tham mưu).
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