
   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 3 năm 2022 
 

 

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

 (Từ ngày 07/3/2022 đến ngày 14/3/2022) 
 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai 

07/3 

 

- Chủ tịch, các PCT hội ý lãnh đạo 
- Chủ tịch làm việc Tòa án nhân dân thị xã 

- Các PCT dự hội ý lãnh đạo UBND tỉnh  

Thứ Ba 

08/3 

 

- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy 

- PCT Hồng, PCT Giang làm việc tại cơ 

quan 

- Chủ tịch họp quy hoạch tỉnh Phú Yên 

- PCT Giang họp công tác GPMB các dự án 

do BQLĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư. 

- PCT Hồng kiểm tra việc xử lý các bè nuôi 

trồng Vũng Rô 

Thứ Tư 

09/3 

- Chủ tịch kiểm tra tiến độ các dự án 

- PCT Giang họp bàn điều chỉnh hướng 
tuyến đường ven biển. 

- PCT Hồng dự họp bàn về tình hình quản 

lý, khai thác, phát huy các giá trị di tích, 

danh thắng trên địa bàn tỉnh 

- Chủ tịch làm việc với VNPT 
- PCT Giang khảo sát cùng Ban KTNS 

HĐND tỉnh 

- PCT Hồng kiểm tra việc tiêm vắc xin đối 

tượng lớn tuổi các xã, phường 

Thứ Năm 

10/3 

- Chủ tịch, các PCT dự tổng kết Ban Chỉ 

đạo tết Nguyên đán  

- Chủ tịch, PCT Giang làm việc tại cơ 

quan 

- PCT Hồng dự sát hạch CBCC cấp xã 

Thứ Sáu 

11/3 

- Chủ tịch, PCT Giang dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Thị ủy. 

- PCT Hồng làm việc tại cơ quan 

- Chủ tịch, các PCT làm việc tại cơ quan 

Thứ Hai  

14/3 
- Giao ban nội bộ UBND thị xã  

 
 

 

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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