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Buổi sáng

Buổi chiều

- PCT Tĩnh tiếp công dân UBND thị xã.
- PCT Tĩnh dự tiếp công dân của Bí thư Thị ủy.
- PCT Hồng tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021 - PCT Hồng dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét đại
tại tỉnh.
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Bàn
Nham Nam-Hòa Xuân Tây.
- PCT Tĩnh làm việc với Sở Giao thông vận tải - PCT Tĩnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra
tỉnh.
thực địa và họp bàn giải quyết các nội dung liên
- PCT Hồng làm việc với BQL Khu kinh tế về giải quan đến việc khai thác mỏ cát sông Đà Rằng.
phóng mặt bằng dự án Phước Tân - Bãi Ngà.
- PCT Hồng kiểm tra việc sử dụng nước sạch các hộ
dân xã Hòa Xuân Đông (Phòng Kinh tế, UBND xã
Hòa Xuân Đông cùng tham dự).
- PCT Tĩnh dự phiên tòa hành chính tại Tòa án - PCT Tĩnh làm việc với lãnh đạo Phòng Nội vụ về
nhân dân tỉnh.
công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và
- PCT Hồng dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ HĐND các cấp.
tháng 3/2021 (trực tuyến tại thị xã).
- PCT Hồng kiểm tra tiến độ GPMB một số dự án
trên địa bàn (Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ,
BQL dự án ĐTXD cùng tham gia).
- PCT Tĩnh họp Ban Thường vụ Thị ủy.
- PCT Tĩnh đi thực địa khảo sát việc nuôi trồng thủy
- PCT Hồng dự Hội nghị tuyên truyền sản và kinh doanh bè nổi tại Vũng Rô.
PBGDPL năm 2021.
- PCT Hồng dự Hội nghị triển khai một số mô hình
về nông nghiệp, chương trình OCOP, phát triển
HTX trên địa bàn (Phòng Kinh tế tham mưu).
- PCT Tĩnh họp bàn giải pháp xử lý khai thác đá
chẻ trái phép trên địa bàn Hòa Xuân Đông và Hòa
Xuân Tây.
- PCT Hồng dự Hội thảo về các di sản địa chất tại
thành phố Tuy Hòa.
Họp UBND thị xã thường kỳ.

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 Tĩnh làm việc tại cơ quan.
- PCT Hồng dự Hội nghị triển khai phong trào
TDĐKXD đời sống văn hóa (Phòng Văn hóa và
Thông tin tham mưu).
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