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THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa  
(Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021) 

 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai 

29/11 

 

Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị UBND 

thị xã thường kỳ tháng 11. 

 

- Chủ tịch dự họp Ban chỉ đạo phòng 

chống Covid-19 tại Thị ủy.  

- PCT Giang họp bàn phương án cung cấp 

nước sạch cho các hộ dân khu phố Nam 

Bình 1, phường Hòa Xuân Tây. 

- PCT Hồng dự Hội nghị trực tuyến Nông 

dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 

2019 - 2021. 

Thứ Ba 

30/11 

 

- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy. 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng họp xét đối tượng theo NQ 

68, QĐ 23, QĐ 1088. 

- Chủ tịch dự buổi làm việc với Thường 

trực Thị ủy liên quan đến Bãi rác công 

cộng thị xã và tiến độ xây dựng Bãi rác, 

Nghĩa trang thị xã. 

- PCT Giang họp trực tuyến Chính phủ về 

chuyển đổi số. 

- PCT Hồng làm việc với Trung tâm Y tế, 

các Trường THPT, các phường triển khai 

kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 trẻ từ 15 - 

17 tuổi. 

Thứ Tư 

01/12 

Chủ tịch, các PCT họp thành viên UBND 

thị xã thông qua một số nội dung theo 

thẩm quyền.  

- Chủ tịch, PCT Giang làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng dự họp với Thường trực 

HĐND tỉnh. 

Thứ Năm 

02/12 

- Chủ tịch, PCT Giang làm việc tại cơ 

quan (cả ngày). 

- PCT Hồng kiểm tra Tổ Covid-19 cộng 

đồng phường Hòa Xuân Tây. 

PCT Hồng dự họp thẩm tra Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh. 

Thứ Sáu 

03/12 

- Chủ tịch, PCT Giang dự họp Ban 

Thường vụ Thị ủy. 
- PCT Hồng kiểm tra tiêm chủng Covid-

19 cho trẻ em 15 - 17 tuổi các trường 

THPT trên địa bàn (cả ngày). 

Chủ tịch, PCT Giang làm việc tại cơ quan.  

 

 

 

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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