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THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa  
 (Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 28/8/2021) 

 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai 

23/8 

 

- Chủ tịch, PCT Hồng dự buổi làm việc 

với Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống 

dịch Covid-19 tại thị xã. 

- PCT Giang họp kiểm tra tiến độ thực 

hiện BTHT, GPMB dự án Phước Tân - 

Bãi Ngà.  

- Chủ tịch họp BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 của tỉnh. 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng kiểm tra công tác lấy mẫu xét 

nghiệm Covid-19 cộng đồng tại phường 

Hòa Hiệp Trung. 

Thứ Ba 

24/8 

 

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan (cả 

ngày). 

- PCT Hồng dự Hội nghị trực tuyến triển 

khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 (tại 

UBND thị xã). 

- Chủ tịch họp BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 của tỉnh. 

- PCT Hồng khảo sát điểm tiêm vắc xin 

Covid-19 trên địa bàn thị xã (một số thành 

viên BCĐ có liên quan cùng tham gia). 

 

Thứ Tư 

25/8 

- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- PCT Giang kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các DN ngoài 

KCN. 

- PCT Hồng triển khai tiêm chủng vắc xin 

Covid-19 đợt 11 tại điểm tiêm Trường 

THPT Lê Trung Kiên (cả ngày). 

- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn. 

 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 

 

Thứ Năm 

26/8 

- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 
- PCT Giang dự họp HĐND phường Hòa 

Hiệp Bắc (cả ngày). 

- PCT Hồng kiểm tra tình hình chống 

dịch Covid-19 tại Bến cá và Cảng cá 

phường Hòa Hiệp Nam. 

- Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn. 
 

- PCT Hồng họp triển khai các nội dung 

liên quan đến việc tổ chức sát hạch công 

chức cấp xã. 

Thứ Sáu 

27/8 

- Chủ tịch, PCT Giang họp Ban Thường 

vụ Thị ủy. 

- PCT Hồng tổ chức Hội đồng sát hạch 

công chức cấp xã. 

- Chủ tịch, PCT Hồng kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- PCT Giang kiểm tra công tác hỗ trợ thi 

công đường Phước Tân - Bãi Ngà. 

 



Thứ Bảy 

28/8 

PCT Hồng triển khai tiêm chủng vắc xin 

Covid-19 đợt 11 cho các thành phần theo 

quy định (cả ngày) 

 

 

 

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 
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