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LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, PCT UBND THỊ XÃ 

 (Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021) 

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

 

Thứ, 

ngày 

Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ 2 

12/7 

 

- Chủ tịch, PCT Hồng kiểm tra công tác phòng, 

chống Covid-19 trên địa bàn. 

- Chủ tịch dự họp BTV Thị ủy. 

- PCT Hồng làm việc tại cơ quan. 

Thứ 3 

13/7 

 

- Chủ tịch làm việc với Cảng cá Phú Lạc về công 

tác phòng, chống Covid-19. 

- PCT Hồng làm việc tại cơ quan. 

- Chủ tịch dự họp liên tịch của Thường trực HĐND 

về chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ hai, HĐND thị xã 

khóa II. 

- 16h30: Chủ tịch họp giao ban BCĐ phòng, chống 

Covid-19 tỉnh. 

- PCT Hồng kiểm tra công tác phòng, chống Covid-

19 trên địa bàn. 

Thứ 4 

 14/7 

- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy. 

- PCT Hồng làm việc tại cơ quan. 

- Chủ tịch, PCT Hồng kiểm tra công tác phòng, 

chống Covid-19 trên địa bàn. 

Thứ 5 

15/7 

- Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến công 

tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- PCT Hồng kiểm tra công tác phòng, chống 

Covid-19 trên địa bàn 

- Chủ tịch  kiểm tra công tác phòng, chống Covid-

19 trên địa bàn. 16h30phút: họp giao ban BCĐ 

phòng, chống Covid-19 tỉnh. 

- PCT Hồng làm việc tại cơ quan. 

Thứ 6 

16/7 

- Chủ tịch, PCT Hồng kiểm tra công tác phòng, 

chống Covid-19 trên địa bàn. 

- Chủ tịch, PCT Hồng kiểm tra công tác phòng, 

chống Covid-19 trên địa bàn. 

 

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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