UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÒA
VĂN PHÒNG HĐND & UBND
Số: 42 /TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đông Hòa, ngày23 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa
(Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 29/11/2021)
Thứ, ngày

Thứ Hai
22/11

Thứ Ba
23/11

Thứ Tư
24/11

Buổi sáng

Buổi chiều

- Chủ tịch họp Trung tâm chỉ huy
phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.
- 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
Chủ tịch, các PCT họp thông qua một
trình Nâng cấp mở rộng tuyến đường
số nội dung trình kỳ họp thường lệ
vào Bãi rác công cộng thị xã Đông
cuối năm 2021 HĐND thị xã khóa II.
Hòa.
- PCT Hồng làm việc với Hội người
cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ thị xã chuẩn
bị nội dung công tác Đại hội nhiệm kỳ
2021 - 2026.
- Chủ tịch, PCT Giang làm việc tại
cơ quan.
- PCT Hồng kiểm tra hệ thống kênh
mương, đập tại xã Hòa Tâm (Phòng
Kinh tế, lãnh đạo UBND xã Hòa
Tâm cùng tham gia).

- Chủ tịch họp xử lý 04 trường hợp xây
dựng nhà ở trái phép tại phường Hòa
Hiệp Bắc.
- PCT Giang họp tại UBND tỉnh.
- PCT Hồng làm việc với Phòng Giáo
dục & Đào tạo, Hiệu trưởng các Trường
THPT trên địa bàn về công tác phòng
chống dịch Covid-19 (tại Trường THPT
Lê Trung Kiên).

- Chủ tịch, PCT Giang làm việc tại cơ
PCT Hồng họp sơ kết rà soát hộ nghèo,
quan (cả ngày).
cận nghèo năm 2021 trên địa bàn thị xã
- PCT Hồng khám sức khỏe định kỳ (Phòng LĐ-TB&XH tham mưu).
tại Trung tâm Y tế thị xã.

- Chủ tịch, PCT Giang làm việc với
Thứ Năm Đoàn Thanh tra Chính phủ (cả ngày).
25/11
- PCT Hồng dự Đại hội Chữ Thập đỏ
thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

PCT Hồng họp giải quyết việc xử lý
môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa
bàn (Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế
tham mưu).

Thứ Sáu
26/11

- Chủ tịch làm việc với Đoàn Thanh
tra Chính phủ (cả ngày).
- PCT Giang, PCT Hồng làm việc tại
cơ quan.

Thứ Bảy
27/11

PCT Giang họp kiểm điểm Đảng ủy cơ quan chính quyền thị xã (cả ngày).

Thứ Hai
29/11

Hội nghị UBND thị xã thường kỳ
tháng 11/2021.

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.

- PCT Giang họp Hội đồng định giá
tài sản trên đất của các doanh nghiệp
trong Khu công nghiệp.
- PCT Hồng làm việc tại cơ quan.
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