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

 (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022) 
 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai 

28/02 

 

- Chủ tịch, PCT dự Hội nghị quán triệt 

triển khai thực hiện Kết luận 21, Quy 
định 37 của BCHTW. 

- Chủ tịch kiểm tra Kè cầu Đoàn Kết Hòa 

Xuân Nam. 

- PCT Hồng họp BCĐ đón tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022 xét khen thưởng tập thể 

và cá nhân trong hoạt động Tết. 

Thứ Ba 

01/3 

 

- Chủ tịch dự Lễ ra quân huấn luyện năm 

2022. 

- PCT Hồng làm việc tại cơ quan. 

- PCT Giang làm việc tại cơ quan (cả ngày) 

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng dự Hội nghị góp ý dự thảo 

Luật thực hiện Dân chủ cơ sở tại UBMT 

TQVN thị xã. 

Thứ Tư 

02/3 

- Chủ tịch, PCT dự Hội nghị thường kỳ 

UBND thị xã tháng 02/2022. 

- PCT Hồng dự công bố Quyết định thanh 

tra của Bộ Lao động-Thương binh và Xã 

hội. 

- Chủ tịch dự Tọa đàm kỷ niệm ngày 

thành lập Biên phòng tại ĐBP Hòa Hiệp 

Nam. 

- PCT Hồng dự Hội nghị báo cáo viên 

tháng 3/2022 tại Thị ủy. 

Thứ Năm 

03/3 

- Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị trực 

tuyến chuyên đề học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh năm 2022. 

- PCT Hồng làm việc BQL rừng đặc 

dụng Đèo Cả 

- Chủ tịch, PCT Giang làm việc tại cơ 

quan 
- PCT Hồng họp triển khai kế hoạch tuần 

văn hóa – du lịch Phú Yên-2022. 

Thứ Sáu 

04/3 

- Chủ tịch, PCT Giang họp Ban Thường 

vụ Thị ủy. 

- PCT Hồng làm việc tại cơ quan. 

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng họp Trung tâm chỉ huy 

phòng, chống dịch Covid-19 (trực tuyến). 

- PCT Giang dự họp liên tịch HĐND tỉnh. 
 
 

 

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. 

 

 

 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Võ Thị Tám 

 

 
 
 

 
                         Nguyễn Tài 
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