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Thứ, 

ngày 

Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ 2 

07/6 

 

- Chủ tịch, PCT Hồng làm việc tại cơ quan. - Chủ tịch, PCT Hồng họp thông qua Quy chế quản 

lý kiến trúc đô thị thị xã. 

Thứ 3 

08/6 

 

- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy. 

- PCT Hồng làm việc với UBND xã Hòa Tâm về 

xét nguồn gốc đất dự án Phước Tân – Bãi Ngà. 

- Chủ tịch dự Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung, 

chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 

nhất, HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- PCT Hồng đi khảo sát các mỏ đá chẻ trên địa bàn 

phường Hòa Xuân Tây và xã Hòa Xuân Đông 

(Lãnh đạo Phòng TNMT, chuyên viên, lãnh đạo 02 

địa phương cùng tham gia). 

Thứ 4 

 09/6 

- Chủ tịch kiểm tra thực địa tiến độ triển khai Dự 

án tuyến đường từ cầu Bến Lớn đi Cụm công 

nghiệp; tuyến đường 23 – Hòa Hiệp Trung, Hòa 

Hiệp Nam (Trung tâm PTQĐ chủ trì chuẩn bị nội 

dung). 

- PCT Hồng dự họp giao ban Thường trực Thị ủy 

tháng 5/2021. 

- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 

trên địa bàn. 

- PCT Hồng họp thống nhất các nội dung đề nghị 

chủ đầu tư mặt bêtông nhựa, hệ thống an toàn giao 

thông tuyến KCN Hòa Hiệp – cầu Đà Nông (tại Sở 

GTVT). 

Thứ 5 

10/6 

- Chủ tịch đối thoại với bà Đinh Thị 

Thanh Thúy – phường Hòa Xuân Tây. 

- PCT Hồng họp xét sáng kiến kinh 

nghiệm ngành GD & ĐT. 

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng làm việc 1 số hộ khai thác đá chẻ trên 

địa bàn 02 địa phương Hòa Xuân Đông – Hòa 

Xuân Tây (tại UBND phường Hòa Xuân Tây). 

Thứ 6 

11/6 

- Chủ tịch họp BTV Thị ủy. 

- PCT Hồng kiểm tra tiến độ xử lý nuôi vẹm tại 

phường Hòa Hiệp Nam (Phòng Kinh tế, Văn 

phòng HĐND & UBND thị xã cùng tham gia). 

- Chủ tịch đối thoại với bà Phạm Thị 

Tuyết Hoan – xã Hòa Tâm. 

- PCT Hồng dự buổi làm việc của UBND 

tỉnh về tiến độ 2 dự án của tỉnh tại thị xã 

Đông Hòa. 

Thứ 2 

14/6 

- Họp giao ban UBND thị xã  

 

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 

                        CHỦ TỊCH  

                 

 

 

                    

                         Nguyễn Tài 
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