UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÒA
VĂN PHÒNG HĐND & UBND
Số: 19 /TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đông Hòa, ngày 16 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa
Tuần 21 (từ ngày 16/5/2022-20/5/2022)
Thứ,
ngày
Thứ Hai
16/5

Thứ Ba
17/5

Thứ Tư
18/5

Thứ Năm
19/5

Thứ Sáu
20/5

Buổi sáng

Buổi chiều

- Chủ tịch họp giao ban UBND thị xã
- PCT Giang dự họp góp ý Dự thảo Chỉ thị
- PCT Hồng đi công tác TP.HCM đến 31/2007/CT-UBND ngày 12/9/2007 của
hết ngày 17/5/2022
UBND tỉnh về quản lý đất đai vùng Hòa
Tâm.
Chủ tịch dự Đại hội Đại biểu Hội Cựu
TNXP thị xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- Chủ tịch, PCT Giang đi thực địa kiểm tra
2027.
các công trình dự án trên địa bàn thị xã.
- PCT Giang dự họp Ban Chỉ đạo dự án
“Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ
liệu đất đai” tỉnh Phú Yên (lần thứ 2).
- Chủ tịch dự Hội nghị quán triệt giao
- Chủ tịch, PCT Giang dự họp triển khai
nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ
tiến độ thi công Bãi rác công cộng.
năm 2022 cho các xã, phường.
- PCT Hồng kiểm tra công tác chuẩn bị
- PCT Hồng dự Hội nghị trực tuyến về
Đại hội TD-TT cấp huyện (Trung tâm
cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực
VH-TT&TT báo cáo).
làm công tác thông tin cơ sở năm 2022.
- PCT Giang dự khảo sát thực địa và đề
xuất các vị trí bãi thải để đổ thải chất thải
rắn xây dựng từ thi công Dự án xây dựng
công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam.
- PCT Hồng dự Lễ dâng hương kỷ niệm
132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh.

- Chủ tịch, PCT Giang dự họp chuyên đề
triển khai các dự án khu dân cư.
- PCT Hồng dự Hội nghị sơ kết sản xuất
vụ Đông Xuân và triển khai vụ Hè – Thu
2022 (Phòng Kinh tế tham mưu).

- Chủ tịch, các PCT dự họp Hội đồng xét
- Chủ tịch tiếp công dân định kỳ tháng nâng lương đợt 1/2022.
5/2022.
- PCT Hồng làm việc với BQL rừng đặc
- PCT Hồng dự Họp Hội đồng đặt tên dụng Đèo Cả (Phòng Kinh tế, Phòng TNMT
đường các phường.
cùng tham gia).

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.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Thị Tám

