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THÔNG BÁO 
Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa  

(Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 13/11/2021) 
 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai 

08/11 

 

- Chủ tịch, PCT Giang họp bàn đẩy 

nhanh tiến độ thi công Bãi rác công cộng 

thị xã. 

- PCT Hồng dự họp trực tuyến về công 

tác tiêm chủng vắc - xin Covid-19. 

- Chủ tịch dự họp Trung tâm chỉ huy 

phòng chống Covid-19 tỉnh.  

- PCT Giang họp Đảng ủy CQCQ thị xã 

trao huy hiệu Đảng và quán triệt chuyên 

đề toàn khóa. 

- PCT Hồng dự họp trực tuyến đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong 
các cơ sở giáo dục. 

Thứ Ba 

09/11 

 

- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy. 

- PCT Giang dự họp kiểm điểm tại 

phường Hòa Hiệp Bắc. 

- PCT Hồng kiểm tra công tác tiêm 

chủng Covid-19 đợt 24, 25 trên địa bàn 
thị xã. 

- Chủ tịch, PCT Giang dự họp với Thường 

trực Thị ủy về công tác môi trường. 

- PCT Hồng kiểm tra việc nuôi trồng thủy 

sản tại Vũng Rô - Hòa Xuân Nam. 

Thứ Tư 

10/11 

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- PCT Giang họp Hội đồng thực hiện 

công tác bồi thường cây trồng, vật nuôi 

khi Nhà nước thu hồi đất (Dự án Bãi rác 

công cộng thị xã). 
- PCT Hồng họp Ban Chỉ đạo thực hiện 

Quy chế dân chủ cơ sở. 

- Chủ tịch, PCT Giang họp thông qua Đề 

án quy hoạch Bãi rác (gđ2) và giải quyết 

vướng mắc về nguồn đất Dự án Đường 

dẫn từ cầu Bến Lớn đi Bãi Rác & Cụm 

công nghiệp Nam Bình 1 và các dự án 
BQL ĐTXD thị xã đang triển khai. 

- PCT Hồng họp xét đối tượng theo NQ 

68, QĐ 23, QĐ 1088. 

Thứ Năm 

11/11 

Chủ tịch, các PCT dự Kỳ họp thứ Ba (kỳ 

họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa II. 

- PCT Giang dự họp thẩm định quy hoạch 

sử dụng đất gđ2 (2021 - 2030) tại UBND 

tỉnh. 

- PCT Hồng làm việc với lãnh đạo UBND 

xã Hòa Tân Đông về tiến độ NTM nâng 

cao. 

Thứ Sáu 

12/11 

- Chủ tịch, PCT Giang dự họp Ban 

Thường vụ Thị ủy. 

- PCT Hồng dự Đại hội Hội làm vườn thị 

xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tại Mặt trận thị 

xã). 

- Chủ tịch, PCT Giang họp thành viên 

UBND thị xã thông qua một số nội dung 

theo thẩm quyền. 

- PCT Hồng họp giao ban rà soát hộ nghèo 

lần 2 năm 2021 trên địa bàn thị xã. 

 



Thứ Bảy 

13/11 

PCT Giang họp bàn và xem xét các 

trường hợp thửa đất chưa có giấy tờ về 

quyền sử dụng đất khi thực hiện Dự án 
Bãi rác công cộng huyện Đông Hòa - giai 

đoạn 1 (nay là thị xã Đông Hòa). 

 

 

 

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)
	2021-11-09T14:41:00-0800
	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)
	2021-11-09T14:51:55+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)
	2021-11-09T14:52:01+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)
	2021-11-09T14:52:10+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




