
   UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÒA           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG HĐND & UBND                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                              

           Số:         /TB-VP                                Đông Hòa, ngày       tháng 12 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa  
(Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022) 

 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

 

Thứ Hai 

27/12 

 

- Chủ tịch, PCT Hồng dự Hội nghị 

UBND thị xã thường kỳ tháng 12/2021.  

- PCT Giang dự họp tại Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

- Chủ tịch họp thông qua quy hoạch 

đất quốc phòng. 

- PCT Giang tham gia buổi kiểm tra 

thực địa một số mỏ khoáng sản làm 

VLXD thông thường với lãnh đạo 

UBND tỉnh. 

- PCT Hồng làm việc tại cơ quan. 

Thứ Ba 

28/12 

 

- Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ 

Thị ủy. 

- PCT Giang làm việc với Đoàn công tác 

quy hoạch của tỉnh. 

- PCT Hồng làm việc tại cơ quan. 

Chủ tịch, các PCT làm việc tại cơ 

quan. 

 

Thứ Tư 

29/12 

- Chủ tịch, PCT Giang khảo sát một số 
công trình, dự án trên địa bàn thị xã. 

- PCT Hồng làm việc tại cơ quan. 

- Chủ tịch làm việc với Đồn Biên 

phòng Hòa Hiệp Nam và lãnh đạo 

Phòng Quản lý đô thị. 
- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng dự họp rút kinh nghiệm 

công tác tổ chức Kỳ họp thứ Tư 

HĐND thị xã khóa II. 

Thứ Năm 

30/12 

- Chủ tịch dự Hội nghị Thường trực Thị 

ủy. 

- Các PCT làm việc tại cơ quan. 

Chủ tịch, các PCT làm việc tại cơ 

quan. 

 

Thứ Sáu 

31/12 

- Chủ tịch thăm các đơn vị trong hệ thống 

tài chính và ngân hàng trên địa bàn thị xã. 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng dự họp Hồi đồng thẩm định 

khoa học di tích. 

Chủ tịch, các PCT họp thành viên 

UBND thị xã thông qua một số kế 

hoạch triển khai thực hiện các Chương 

trình hành động của Thị ủy.  

Thứ Bảy 

01/01/2022 
Nghỉ tết Dương lịch 2022. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- TT TU, TT HĐND thị xã; 
- Chủ tịch, 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 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-12-27T14:21:30-0800
	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)
	2021-12-27T15:10:56+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)
	2021-12-27T15:11:04+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)
	2021-12-27T15:11:15+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




