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           Số:          /TB-VP                                Đông Hòa, ngày       tháng 11 năm 2021 
 

 

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

(từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021) 
 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai 

01/11 

 

- Chủ tịch, PCT Giang dự buổi đối thoại 
với Nhân dân khu phố Nam Bình 1 và 

Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây liên 

quan đến Bãi rác tại khu phố Nam Bình 1. 

- PCT Hồng dự Hội nghị UBND thị xã 

thường kỳ tháng 10/2021. 

- Chủ tịch dự buổi làm việc với Ban Nội 

chính Tỉnh ủy.  
- PCT Giang tiếp xúc cử tri tại phường Hòa 

Hiệp Bắc. 

- PCT Hồng dự Hội nghị liên tịch với 

Thường trực HĐND thị xã chuẩn bị các nội 

dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 

HĐND thị xã khóa II. 

Thứ Ba 

02/11 

 

- Chủ tịch họp Hội đồng xét duyệt chính 

trị (cả ngày). 

- PCT Giang dự họp trực tuyến thông qua 
dự thảo một số nội dung theo quy chế làm 

việc của UBND tỉnh. 

- PCT Hồng dự khai giảng, lên lớp đối 

tượng ANQP. 

- PCT Giang dự họp UBND tỉnh nghe kết 

quả xử lý tài sản, đất đai của Công ty CP 

Công nghiệp và Nông sản PY. 
- PCT Hồng:  

+ 14h họp BCĐ rà soát hộ nghèo. 

+ 16h họp trực tuyến về ký kết chuyển đổi 

số giai đoạn 2021 - 2025. 

Thứ Tư 

03/11 

- Chủ tịch, PCT Giang họp BTV Thị ủy. 

- PCT Hồng kiểm tra vườn mẫu, khu dân 

cư kiểu mẫu 2 xã: Hòa Thành, Hòa Tân 

Đông. 

- Chủ tịch họp thông qua quy hoạch 1/500 

Bãi rác công cộng thị xã Đông Hòa (giai 

đoạn 2). 

- PCT Giang tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Xuân 

Nam. 

- PCT Hồng kiểm tra việc triển khai tiến độ 
dạy nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã. 

Thứ Năm 

04/11 

- Chủ tịch tiếp xúc cử tri tại phường Hòa 

Vinh. 

- PCT Giang dự Hội nghị Đảng ủy CQCQ 

(mở rộng). 

- PCT Hồng dự giao ban trực tuyến 

UBND tỉnh. 

- Chủ tịch họp bàn giải quyết Đơn của bà 

Đinh Thị Thanh Thúy. 

- PCT Giang họp thẩm định phương án hệ 

số điều chỉnh giá đất thị xã Đông Hòa. 

- PCT Hồng tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Tân 

Đông. 

Thứ Sáu 

05/11 

- Chủ tịch họp Hội đồng nâng lương đợt 

2/2021. 

- PCT Giang tham dự tiếp công dân UBND 

tỉnh định kỳ tháng 10/2021 (cả ngày). 

- PCT Hồng tiếp xúc cử tri tại phường Hòa 

Xuân Tây. 

- Chủ tịch họp bàn công tác xử lý 04 trường 

hợp vi phạm tại phường Hòa Hiệp Bắc 

- PCT Hồng họp xét đối tượng theo NQ 68, 

QĐ 23, QĐ 1088. 

 
 

 

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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