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/TB-VP

THÔNG BÁO
Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa
(Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 24/01/2022)
Thứ,
ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai
17/01

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan
- PCT Giang dự tiếp công dân HĐND
tỉnh.
- PCT Hồng dự tổng kết công tác bảo vệ
chủ quyền biển đảo tại BCHBP tỉnh

- 15 giờ 30’ Chủ tịch, PCT Hồng họp xét
khen thưởng.
- PCT Giang dự họp UBND tỉnh liên
quan đất đai.

Thứ Ba
18/01

- Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị Thị ủy.

Thứ Tư
19/01

- Chủ tịch, PCT Giang làm việc tại cơ
quan.
- PCT Hồng tổ chức tặng quà cho người
phơi nhiễm chất độc dacam/dioxin nhân
dịp tết Nguyên đán Nhâm dần.

Thứ Năm
20/01

- Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác
kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2021.
- PCT Giang tiếp công dân thị xã.
- PCT Hồng họp xét đánh giá tiếp cận
pháp luật năm 2021.

Thứ Sáu
21/01

Thứ Hai
24/01

- Chủ tịch dự họp trực tuyến triển khai Đề
án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,
định danh và xác thực điện tử.
- PCT Giang làm việc tại cơ quan
- PCT Hồng dự xét kiểm điểm giáo viên
- Chủ tịch, PCT Giang làm việc các Sở, ban
ngành tỉnh
- PCT Hồng dự Hội nghị tổng kết tín dụng
chính sách năm 2021.

- Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết thực hiện
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển,
đảo.
- PCT Giang họp tại BQLKKT Phú Yên.
- PCT Hồng họp thẩm định hồ sơ xét đối
tượng hỗ trợ theo NQ68, NĐ23, QĐ1088.
- Chủ tịch họp giao chỉ tiêu, phát lệnh gọi
- Chủ tịch, PCT Giang làm việc tại cơ
công dân nhập ngũ năm 2022.
quan.
- PCT Hồng dự lễ khánh thành trao nhà
PCT Hồng dự Đại hội HTXKDDVNNTH
Đại đoàn kết tại thôn Lộc Đông-xã Hòa
Hòa Thành.
Thành
Hội nghị UBND thị xã thường kỳ tháng
01/2022.

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.
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