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

(Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022) 
 
 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai  

10/01 

Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị giao ban 

UBND thị xã. 

- Chủ tịch dự buổi làm việc với Đoàn 

khảo sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh. 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng dự Hội nghị trực tuyến 

công tác BHXH năm 2021 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2022 tại BHXH thị xã. 

Thứ Ba 

11/01 

 

- Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác 

Công an năm 2021. 

- PCT Giang dự họp kiểm điểm liên quan 

đến việc chậm triển khai thực hiện Kết 

luận số 07/KL-UBND ngày 29/5/2020 

của UBND huyện Đông Hòa (nay là thị 

xã Đông Hòa). 

- PCT Hồng kiểm tra việc học trực tiếp 

các trường trên địa bàn thị xã (Văn 

phòng, Phòng GD&ĐT cùng tham gia). 

- Chủ tịch dự Hội nghị Thường trực 

Thị ủy. 

- PCT Giang đối thoại với ông  

Nguyễn Thành Đinh, khu phố Nam 

Bình 1, phường Hòa Xuân Tây. 

- PCT Hồng cùng Đoàn giám sát BCĐ 

hộ nghèo tỉnh giám sát các xã, 

phường. 

Thứ Tư 

12/01 

- Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác 

thu ngân sách năm 2021 và triển khai 

nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022. 

- PCT Giang họp kiểm tra trường hợp sử 

dụng đất trong khuôn viên đường sắt tại 

ga  Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam. 

- PCT Hồng làm việc với Trung tâm Y tế 

thị xã và UBND các xã, phường về việc 

rà soát tiêm vắc-xin cho đối tượng người 

lớn tuổi. 

- Chủ tịch dự họp Đảng ủy Quân sự thị 

xã. 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng làm việc với Đoàn giám 

sát BCĐ hộ nghèo tỉnh. 

Thứ Năm 

13/01 

- Chủ tịch, PCT Giang dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Thị ủy. 

- PCT Hồng làm việc với Phòng LĐ-

TB&XH về phân bổ quà Tết cho đối 

tượng chính sách - hộ nghèo. 

Chủ tịch, các PCT họp thành viên 

UBND thị xã thông qua một số nội 

dung theo thẩm quyền. 



Thứ Sáu 

14/01 

- Chủ tịch, PCT Giang họp các Sở, ban, 

ngành tỉnh xem xét, giải quyết các trường 

hợp liên quan đến Dự án Khu tái định cư 
Tiểu dự án 3. 

- PCT Hồng kiểm tra việc trang trí Tết 

năm 2022 trên địa bàn. 

- Chủ tịch, PCT Giang họp thông qua 

quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 
phường Hòa Hiệp Nam. 

- PCT Hồng dự Hội nghị tổng kết công 

tác ngành Văn hóa. 

 

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 
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