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LỊCH CÔNG TÁC CỦA PCT UBND THỊ XÃ 

 (Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021) 

---------------------- 
 

 

Thứ, 

ngày 

Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ 2 

03/5 

 

NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ 

Thứ 3 

04/5 

 

- PCT Tĩnh dự giao ban UBND thị xã, họp triển 

khai công tác phòng chống Covid-19. 

- PCT Hồng dự họp tại Sở TN-MT về khai thác 

khoáng sản trên địa bàn. 

- PCT Tĩnh làm việc với lãnh đạo Văn phòng 

HĐND & UBND thị xã. 

- PCT Tĩnh kiểm tra công tác phòng chống Covid-

19 và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND 

các cấp tại một số khu vực bầu cử. 

- PCT Hồng kiểm tra việc kiểm đếm lồng, bè - 

Vũng Rô, Hòa Xuân Nam (Phòng Kinh tế cùng 

tham gia). 

Thứ 4 

05/5 

- PCT Tĩnh dự giao ban Thường trực Thị ủy. 

- PCT Hồng kiểm tra công tác bầu cử địa bàn 4 xã, 

phường: Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Đông, Hòa 

Vinh, Hòa Xuân Tây (Đ/c Phúc, đ/c Đông cùng 

tham gia). 

- PCT Tĩnh làm việc với Thanh tra thị xã về các nội 

dung đã thanh tra nhưng chưa kết luận; về nội dung 

đối thoại với công dân. 

- PCT Hồng làm việc với lãnh đạo Phòng TN-MT, 

Trung tâm PTQĐ, UBND phường Hòa Hiệp Nam, 

Hòa Tâm về 02 dự án Phước Tân - Bãi Ngà, tuyến 

nối KCN - cầu Đà Nông. 

Thứ 5 

06/5 

- PCT Tĩnh làm việc với đ/c Nguyễn Thị 

Liên - Chủ tịch Hội TNXP thị xã (Phòng 

Nội vụ chuẩn bị nội dung). 

- PCT Hồng kiểm tra công tác phòng, 

chống Covid-19 các xã, phường, cơ 

quan... 

- PCT Tĩnh kiểm tra công tác phòng chống Covid-

19 và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND 

các cấp tại một số khu vực bầu cử. 

- PCT Hồng làm việc với Sở TN-MT về giá đất các 

khu dân cư trên địa bàn. 

Thứ 6 

07/5 

- PCT Tĩnh đối thoại với 07 chị em bà Trà Thị 

Minh Nam - phường Hòa Hiệp Trung. 

- PCT Hồng kiểm tra công tác tuyên truyền, trang 

trí trực quang về công tác bầu cử (Phòng VHTT, 

Trung tâm VHTT&TT cùng tham gia). 

- PCT Tĩnh kiểm tra công tác phòng chống Covid-

19 và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND 

các cấp tại một số khu vực bầu cử. 

- PCT Hồng làm việc với Phòng Kinh tế về một số 

nội dung triển khai trong tháng 5 và thời gian đến 

(Phòng Kinh tế chuẩn bị báo cáo). 

 

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)
	2021-05-04T15:41:42-0700
	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)
	2021-05-04T16:32:51+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)
	2021-05-04T16:32:58+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)
	2021-05-04T16:33:14+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)
	2021-05-04T16:33:21+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




