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THÔNG BÁO 
Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa  

 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021) 
 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai 

04/10 

 

 

Chủ tịch, các PCT họp thành viên UBND 

thị xã thông qua một số nội dung thuộc 

thẩm quyền. 

 

- Chủ tịch, PCT Giang đối thoại với hộ 

ông Trương Minh Hiếu - Hòa Hiệp Nam. 

- PCT Hồng làm việc với lãnh đạo Phòng 

Giáo dục & Đào tạo thị xã về triển khai 

dạy học trực tiếp trên địa bàn. 

Thứ Ba 

05/10 

 

- Chủ tịch làm việc với lãnh đạo LĐLĐ 

tỉnh. 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 
- PCT Hồng kiểm tra việc triển khai tiêm 

phòng vắc xin Covid-19 đợt 19 trên địa 

bàn 10 xã, phường. 

- Chủ tịch tham dự cuộc họp BCĐ chống 

thất thu thuế của tỉnh. 
- PCT Giang, PCT Hồng họp Chi bộ cơ 

quan Văn phòng. 

Thứ Tư 

06/10 

- Chủ tịch, PCT Giang dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Thị ủy (cả ngày). 

- PCT Hồng làm việc với Sở Giáo dục & 

Đào tạo về triển khai dạy học trên địa 

bàn. 

 PCT Hồng họp Hội đồng thẩm định các đối 

tượng được hưởng theo Nghị quyết số 68, 

Quyết định số 23 và Quyết định số 1088. 

Thứ Năm 

07/10 

- Chủ tịch dự Hội nghị giao ban công tác 

nội chính, phòng, chống tham nhũng và 

cải cách tư pháp quý III/2021. 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng kiểm tra việc lấy mẫu xét 

nghiệm Covid-19 học sinh TH & THCS 

trên địa bàn. 

- Chủ tịch, PCT Giang họp UBND thị xã 

thông qua một số nội dung về GPMB. 

- PCT Hồng kiểm tra việc triển khai thi 

công của Ban quản lý An toàn đập đối với 

2 hồ Đồng Khôn và Hòn Dinh (Hòa Xuân 

Tây). 

Thứ Sáu 

08/10 

- Chủ tịch họp Đảng ủy Quân sự. 

- PCT Giang họp các doanh nghiệp hỗ 

trợ vốn XD điểm đấu nối mỏ cát Hòa 

Thành. 

- PCT Hồng họp triển khai phòng chống 

thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2021. 

- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- PCT Giang kiểm tra tiến độ thi công các 

dự án do BQL làm Chủ đầu tư. 

- PCT Hồng họp Hội đồng thẩm định các đối 

tượng được hưởng theo Nghị quyết số 68, 

Quyết định số 23 và Quyết định số 1088. 

Thứ Bảy 

09/10 

PCT Hồng kiểm tra cơ sở vật chất các trường chuẩn bị dạy - học trực tiếp (Phòng 
Giáo dục & Đào tạo, Văn phòng HĐND & UBND 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. 

 

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

Nguyễn Thị Thúy Duyên 

 
 

 
 

 
                         Nguyễn Tài 
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