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THÔNG BÁO
Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa
(Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021)
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Buổi sáng

Buổi chiều

- Chủ tịch, PCT Giang họp thống nhất một
số nội dung quy hoạch sử dụng đất năm
Chủ tịch, các PCT họp giao ban UBND thị 2021 - 2030 của thị xã và Điều chỉnh quy
xã.
hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam
Phú Yên đến năm 2040.
- PCT Hồng làm việc tại cơ quan.
- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy thông
qua và góp ý quy hoạch sử dụng đất năm
2021 - 2030 của thị xã.
- PCT Giang làm việc tại cơ quan.
- PCT Hồng kiểm tra việc lấy mẫu định kỳ
trên địa bàn 10 xã, phường.
- Chủ tịch, PCT Giang họp đánh giá công
tác thu NSNN 8 tháng đầu năm và triển
khai nhiệm vụ công tác 4 tháng còn lại
năm 2021.
- PCT Hồng kiểm tra việc tiêm vắc - xin
Covid-19 đợt 18 (ngày 15/9 - 16/9/2021).
- Chủ tịch làm việc với Thanh tra thị xã về
kết quả thanh tra một số vụ việc còn tồn
đọng.
- PCT Giang làm việc tại cơ quan.
- PCT Hồng kiểm tra thực tế về quản lý
lồng bè tại Vũng Rô - Hòa Xuân Nam
(Phòng Kinh tế, xã Hòa Xuân Nam cùng
tham gia).
- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn.
- PCT Giang kiểm tra công tác bồi thường
GPMB các dự án thị xã có nguồn vốn hỗ
trợ của Tỉnh.
- PCT Hồng làm việc với Phòng Kinh tế về
triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm
2021.

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 kiểm tra công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn.
- PCT Giang họp bàn việc đóng góp vốn để
thi công và đảm bảo an toàn giao thông
công trình: Đấu nối nút giao và tuyến đường
phục vụ khai thác mỏ cát sông Đà Rằng
(km1336+650(T) QL.1).
- PCT Hồng họp thẩm định các đối tượng
theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ.
- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn.
- PCT Giang họp bàn giải quyết công tác
bồi thường GPMB.
- PCT Hồng họp thẩm định các đối tượng
theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ.
- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn.
- PCT Giang tham gia Đoàn kiểm tra công
tác GPMB các dự án Tỉnh.
- PCT Hồng làm việc với Đoàn giám sát
Ban Thường vụ Thị ủy về di dời lồng bè tại
Vũng Rô.

Chủ tịch, các PCT họp thành viên UBND
thị xã thông qua dự thảo Nghị quyết,
Chương trình hành động của Thị ủy và Kế
hoạch của UBND thị xã.
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