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THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa  
(Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022) 

 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai 

03/01 
Nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2022. 

Thứ Ba 

04/01 

 

- Chủ tịch họp tại Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh. 

- PCT Giang họp giải quyết một số nội  

dung liên quan dự án Bến xe huyện Đông 

Hòa và Khu dịch vụ hậu cần bến xe. 
- PCT Hồng làm việc với Phòng VH & 

TT, Trung tâm VH - TT & TT thị xã về 

trang trí tết Nguyên đán năm 2022. 

- Chủ tịch, các PCT Hội ý lãnh đạo 

UBND thị xã. 

- PCT Giang dự họp UBND tỉnh (lúc 
15 giờ 30 phút). 

 

Thứ Tư 

05/01 

- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy 

(Thanh tra, Phòng TN & MT, Trung tâm 

PTQĐ, UBND phường Hòa Hiệp Trung 

cùng tham dự). 

- PCT Giang, PCT Hồng làm việc tại cơ 

quan. 

- Chủ tịch, PCT Giang họp bàn giải 

quyết Đơn khiếu nại của ông Đỗ Ngọc 

Lâm. 

- PCT Hồng làm việc với các Trường 

THPT, Phòng GD & ĐT, Trung tâm Y 

tế, UBND cấp xã về việc triển khai 
học trực tiếp. 

Thứ Năm 

06/01 

- Chủ tịch dự Tiếp công dân trực tuyến 

của Chủ tịch UBND tỉnh (cả ngày). 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan (cả 

ngày). 

- PCT Hồng họp xét các đối tượng theo 

Nghị quyết 68, Quyết định 23. 

PCT Hồng kiểm tra tình hình khắc 

phục sau lũ lụt trên địa bàn. 

 

Thứ Sáu 

07/01 

- Chủ tịch dự Hội nghị UBND tỉnh thường 

kỳ tháng 12/2021. 

- PCT Giang đi khảo sát một số công trình, 

dự án trên địa bàn. 

- PCT Hồng kiểm tra các cơ sở giáo dục, 

các trường trên địa bàn. 

- Chủ tịch họp Hội đồng thi đua khen 

thưởng thị xã. 

- PCT Giang, PCT Hồng làm việc tại 

cơ quan.  

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- TT TU, TT HĐND thị xã; 
- Chủ tịch, 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 
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