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LỊCH CÔNG TÁC CỦA PCT UBND THỊ XÃ 

 (Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021) 

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

 

 

Thứ, 

ngày 

Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ 2 

12/4 

 

- PCT Tĩnh, PCT Hồng họp giao ban UBND thị 

xã theo quy chế. 

 

- PCT Tĩnh, PCT Hồng họp UBND thị xã thông 

qua một số nội dung theo thẩm quyền.  

Thứ 3 

13/4 

 

- PCT Tĩnh dự Hội nghị Thị ủy lần thứ 5. 

- PCT Hồng họp triển khai phối hợp tổ chức cuộc 

đua xe đạp toàn quốc tại Sở Văn hóa- Thể thao và 

Du lịch. 

- PCT Tĩnh làm việc với Đoàn kiểm tra, Giám sát 

tổng điều tra cơ sở hành chính. 

- PCT Hồng họp triển khai công tác tín dụng tại 

NHCS xã hội thị xã. 

Thứ 4 

 14/4 

- PCT Tĩnh họp Ban Thường vụ Thị ủy (cả ngày). 

- PCT Hồng  tổ chức đối thoại một số hộ dân dự 

án Phước Tân – Bãi Ngà. 

- PCT Hồng làm việc với doanh nghiệp – Công ty 

khai thác cát tại Hòa Thành để xây dựng tuyến nối 

quốc lộ 1A. 

Thứ 5 

15/4 

- PCT Tĩnh kiểm tra tiến độ một số công 

trình dự án trên địa bàn. 

- PCT Hồng tiếp công dân định kỳ tháng 

4/2021 tại tỉnh. 

- PCT Tĩnh, PCT Hồng dự họp bàn công tác di dời 

lồng bè Vũng Rô. 

Thứ 6 

16/4 

- PCT Tĩnh làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội 

khóa XIV. 

- PCT Hồng tham gia giám sát HĐND tỉnh về 

khoáng sản tại tỉnh. 

- PCT Tĩnh dự Hội nghị hiệp thương lần 3 giới thiệu 

người ứng cử đại biểu HĐND thị xã. 

- PCT Hồng dự Hội nghị triển khai về phát triển 

HTX và Chương trình OCOP. 

 

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 

                        CHỦ TỊCH  

                 

 

 

                    

                         Nguyễn Tài 
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