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

 (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 16/10/2021) 
 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai 

11/10 

 

- Chủ tịch, PCT Hồng dự Hội nghị giao 

ban UBND thị xã. 

- PCT Giang họp triển khai đón công 

nhân tại chốt số 3/Hòa Xuân Nam tại 

BCH Quân sự tỉnh. 

- Chủ tịch, PCT Giang dự họp bàn việc xử 

lý 04 trường hợp xây dựng trái phép trên 

tuyến Quốc lộ 29, Hòa Hiệp Bắc.  

- PCT Hồng góp ý dự thảo Đề án du lịch 

sinh thái nghỉ dưỡng giải trí trong rừng 

đặc dụng của BQL rừng đặc dụng Đèo Cả. 

Thứ Ba 

12/10 

 

- Chủ tịch dự Hội nghị đánh giá kết quả 

thực hiện công tác CCHC năm 2020, 9 

tháng đầu năm 2021 và triển khai một số 

nội dung trọng tâm trong thời gian đến. 

- PCT Giang dự Hội nghị Tổng kết 10 

năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012. 

- PCT Hồng kiểm tra việc quản lý các 

chợ trên địa bàn thị xã (lãnh đạo Phòng 

Kinh tế cùng tham gia). 

 

- Chủ tịch, PCT Giang làm việc tại cơ 

quan. 

- PCT Hồng kiểm tra việc quản lý lồng bè 

nuôi trồng thủy sản Vũng Rô - Hòa Xuân 

Nam (lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng tham 

gia). 

 

Thứ Tư 

13/10 

- Chủ tịch dự Hội nghị tuyên dương 

người nộp thuế tốt năm 2020 và đối 

thoại, lắng nghe ý kiến người nộp thuế. 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 
- PCT Hồng kiểm tra công tác phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn một số 

xã, phường: Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân 

Nam, Hòa Hiệp Nam.  

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- PCT Giang kiểm tra tiến độ thi công dự án 

Khu phố chợ Hòa Vinh (Phòng QLĐT, Phòng 

TNMT, BQLDA ĐTXD cùng tham gia). 
- PCT Hồng dự buổi làm việc Đoàn Giám 

sát HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 

2020 trên địa bàn thị xã.  

Thứ Năm 

14/10 

- Chủ tịch dự Hội nghị thảo luận dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022.  
- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng họp triển khai công tác tiêm 

chủng vắc xin covid-19 (Trung tâm Y tế 

chuẩn bị nội dung). 

- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 
- PCT Hồng họp Hội đồng quản trị 

NHCSXH thị xã triển khai nhiệm vụ 3 

tháng còn lại năm 2021. 

Thứ Sáu 

15/10 

Chủ tịch, các PCT dự buổi làm việc với 

Ban Thường vụ Thị ủy. 

 

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 
- PCT Giang kiểm tra tiến độ thi công các 

công trình (Phòng QLĐT, Phòng TNMT, 

BQLDA ĐTXD cùng tham gia). 

- PCT Hồng tham dự Đoàn giám sát Mặt 

trận tỉnh về triển khai thực hiện Nghị 

quyết 68, Quyết định 23 của Chính phủ. 

 



Thứ Bảy 

16/10 

PCT Hồng kiểm tra các trường học trên địa bàn (lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo, 

Văn phòng HĐND & UBND thị xã 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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