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THÔNG BÁO
Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa
(Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021)
Thứ,
ngày
Thứ Hai
06/9

Thứ Ba
07/9

Thứ Tư
08/9

Thứ Năm
09/9

Thứ Sáu
10/9

Buổi sáng

Buổi chiều

- Chủ tịch, các PCT hội ý lãnh đạo
UBND thị xã.
- PCT Hồng họp sơ kết Tiểu ban lấy mẫu
xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Y tế
thị xã.

- Chủ tịch họp Trung tâm chỉ huy phòng,
chống dịch Covid-19 tỉnh.
- PCT Giang họp kiểm tra tiến độ bồi
thường, GPMB Dự án Phước Tân - Bãi Ngà.
- PCT Hồng họp Trung tâm chỉ huy
phòng, chống dịch Covid-19 thị xã.

- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống
dịch Covid-19.
- PCT Giang làm việc tại cơ quan.
- PCT Hồng họp thẩm định các đối tượng
theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ,
Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính
phủ, Quyết định số 1088 của UBND tỉnh.
- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy.
- PCT Giang họp kiểm tra tiến độ bồi
thường, GPMB các Dự án BQL thị xã làm
chủ đầu tư nguồn vốn do tỉnh hỗ trợ.
- PCT Hồng họp thẩm định các đối tượng
theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ,
Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính
phủ, Quyết định số 1088 của UBND tỉnh.
- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống
dịch Covid-19.
- PCT Giang làm việc với Đoàn kiểm tra
Tiểu ban Truy vết phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh.
- PCT Hồng kiểm tra việc quản lý lồng
bè tại Vũng Rô, Hòa Xuân Nam.

Chủ tịch, các PCT hội ý lãnh đạo UBND
thị xã (các đơn vị đăng ký chuẩn bị nội
dung để thông qua tại cuộc họp).

- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống
dịch Covid-19.
- PCT Giang làm việc với Sở TN&MT về
việc giao đất Khu dân cư Ba bảng - Cầu bi.
- PCT Hồng kiểm tra thực hiện phương án
quản lý tại Cảng cá Phú Lạc, Hòa Hiệp
Nam.

Chủ tịch, các PCT họp thông qua Quy
hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030.

- Chủ tịch, các PCT họp thông qua Dự
thảo các Chương trình hành động của Thị
- Chủ tịch, PCT Giang họp Ban Thường
ủy.
vụ Thị ủy.
- PCT Hồng kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở
- PCT Hồng tổ chức xét tuyển công chức
vật chất các trường chuẩn bị triển khai giảng
cấp xã.
dạy (Văn phòng HĐND&UBND, Phòng
Giáo dục & Đào tạo cùng tham gia).

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.
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