
   UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÒA           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, PCT UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

 (Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021) 

 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai 

09/8 

 

- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- PCT Giang kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại phường Hòa 

Hiệp Nam, xã Hòa Xuân Nam. 

- PCT Hồng kiểm tra các xã, phường lấy 

mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng 

(Hòa Vinh, Hòa Thành, Hòa Tân Đông). 

- Chủ tịch dự Hội nghị Thường trực Thị 

ủy. Họp trực tuyến BCĐ phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh (16 giờ). 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng kiểm tra Tổ Covid-19 cộng 

đồng phường Hòa Xuân Tây, xã Hòa 

Xuân Đông. 

Thứ Ba 

10/8 

 

- Chủ tịch, PCT Giang họp bàn hướng 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc 

để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án 

khu dân cư (KDC số3, KDC số7, KDC 

Ba  bảng - Cầu bi). 

- PCT Hồng họp Tổ thẩm định Nghị quyết 

68 và Quyết định 23 của Chính phủ. 

- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng kiểm tra các xã, phường lấy 

mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng (Hòa 

Xuân Tây, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân 

Nam). 

Thứ Tư 

11/8 

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- PCT Giang kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại phường Hòa 

Hiệp Bắc, xã Hòa Tâm. 

- PCT Hồng kiểm tra Tổ Covid-19 cộng 

đồng xã Hòa Thành, xã Hòa Tân Đông. 

- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn. Họp trực 

tuyến BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh (16 giờ). 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng kiểm tra sắp xếp bố trí điểm 

tiêm chủng vắc xin Covid-19 đợt 8 tại 

Trường THPT Lê Trung Kiên. 

Thứ Năm 

12/8 

- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- PCT Giang tổ chức đón bà con từ TP. 

HCM về. 

- PCT Hồng kiểm tra bến cá, Cảng cá tại 

phường Hòa Hiệp Nam. 

- Chủ tịch, PCT Giang dự Hội nghị Ban 
Thường vụ Thị ủy. 

- PCT Hồng kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm 

Covid-19 cộng đồng tại phường Hòa Hiệp Bắc. 

Thứ Sáu 

13/8 

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm 
Covid-19 cộng đồng tại phường Hòa 

Hiệp Trung. 

- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn. Họp trực 

tuyến BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh (16 giờ). 

- PCT Giang kiểm tra công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- PCT Hồng kiểm tra các xã, phường lấy 

mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng (Hòa 

Thành, Hòa Vinh, Hòa Tân Đông). 
 

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. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
Nguyễn Thị Thúy Duyên 

 
 

 
 

 
                         Nguyễn Tài 
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