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THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa  
(Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021) 

 
 

Thứ, 
ngày 

Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai 
15/11 

 

 Chủ tịch, các PCT họp giao ban 

UBND thị xã. 

- Chủ tịch, PCT Giang họp bàn tiến độ 

thực hiện dự án Bãi rác công cộng thị 
xã Đông Hòa (tại xã Hòa Xuân Đông) 

và công trình Nâng cấp mở rộng tuyến 
đường vào Bãi rác công cộng thị xã 

Đông Hòa. 
- PCT Hồng dự họp Thường trực 

HĐND thị xã tháng 11/2021 chuẩn bị 
nội dung Kỳ họp thứ Tư HĐND thị xã 

khóa II. 

Thứ Ba 
16/11 

 

- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy 
(cả ngày). 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 
- PCT Hồng kiểm tra tình hình phòng 

chống lũ lụt trên địa bàn. 

- PCT Giang họp tại UBND tỉnh. 

- PCT Hồng làm việc với Công ty CP 
eREX tại Sở Kế hoạch & Đầu tư. 

Thứ Tư 
17/11 

- Chủ tịch khám sức khỏe định kỳ tại 
tỉnh. 

- PCT Giang họp tại Sở Tài nguyên 
& Môi trường. 

- PCT Hồng dự Hội nghị Báo cáo 
viên tháng 11/2021 tại Thị ủy. 

- Chủ tịch họp thông qua Đề án xã hội 
hóa thu gom rác thải; Đề án xã hội hóa 

trồng và chăm sóc cây xanh. 
- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng kiểm tra dự án Khu vui 
chơi giải trí tại khu phố Bàn Nham 
Bắc, Hòa Xuân Tây (Phòng QLĐT, 

lãnh đạo UBND phường Hòa Xuân 
Tây tham gia). 

Thứ Năm 
18/11 

- Chủ tịch, PCT Giang dự họp Ban 
Thường vụ Thị ủy. 
- PCT Hồng Dự Hội nghị trực tuyến 

tổng kết 10 năm thực hiện Chương 
trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và 

Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng (2011 - 2020); Hội nghị 

tập huấn công tác thông tin đối ngoại 
năm 2021. 

Chủ tịch, các PCT họp thành viên 
UBND thị xã thông qua các nội dung 

trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. 



Thứ Sáu 
19/11 

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

Bình 1, phường Hòa Xuân Tây liên 
quan đến Bãi rác công cộng thị xã. 

- PCT Hồng thăm và chúc mừng 
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại 
các Trường THPT Ngô Gia Tự, 

Nguyễn Trường Tộ, các Trường trên 
địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc. 

Chủ tịch, các PCT họp đánh giá nhận 

xét cán bộ, công chức cơ quan Văn 
phòng HĐND & UBND cuối 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. 

 

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thúy Duyên 

 
 
 

 
 

                         Nguyễn Tài 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-11-16T15:24:39-0800
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thúy Duyên<nguyenthithuyduyen@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-11-16T16:08:24+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-11-16T16:08:31+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-11-16T16:08:39+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




