
   UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÒA           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG HĐND & UBND                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                              

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

 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa  
(Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021) 

 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

 

Thứ Hai 

06/12 

 

 

Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị Thị ủy 

lần thứ 8 (trực tuyến). 

Chủ tịch, các PCT hội ý lãnh đạo UBND 

thị xã. 

Thứ Ba 

07/12 

 

- Chủ tịch, PCT Giang làm việc tại cơ 

quan. 

- PCT Hồng dự Kỳ họp thường lệ cuối 

năm HĐND tỉnh khóa VIII (cả ngày). 

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- PCT Giang họp trực tuyến 10 năm thực 

hiện Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành 

Trung ương khóa XI.  

Thứ Tư 

08/12 

- Chủ tịch, PCT Giang làm việc tại cơ quan (cả ngày). 

- PCT Hồng dự Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa VIII (cả ngày). 

Thứ Năm 

09/12 

- Chủ tịch, PCT Giang làm việc tại cơ quan (cả ngày). 

- PCT Hồng dự Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa VIII (cả ngày). 

Thứ Sáu 

10/12 

- Chủ tịch, PCT Giang dự Hội nghị kiểm 

điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ 

Thị ủy (cả ngày). 

- PCT Hồng dự Hội nghị tổng kết nhiệm 

vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 

2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại 
tỉnh. 

PCT Hồng làm việc tại cơ quan. 

Thứ Bảy 

11/12 

Chủ tịch, PCT Giang dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thị 

ủy (cả ngày). 

 

 

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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