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

(từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022) 
 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai 

14/3 

 

Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị giao ban 

nội bộ UBND thị xã. 
Chủ tịch, các PCT làm việc tại cơ quan. 

Thứ Ba 

15/3 

 

- Chủ tịch: 

+ Dự tiếp công dân thường kỳ tháng 

3/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 

+ Dự Hội ý Thường trực Thị ủy (09 giờ). 

- PCT Hồng dự Hội nghị bàn giao hồ sơ 

cắm cọc GPMB (đợt 1) Dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam 

phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn 

qua địa phận tỉnh Phú Yên. 

- PCT Giang họp trực tuyến UBND tỉnh. 

- Chủ tịch làm việc với Phòng Lao động - 

Thương binh & Xã hội. 

- Các PCT làm việc tại cơ quan. 

 

Thứ Tư 

16/3 

- Chủ tịch đi thực địa kiểm tra tiến độ thi 

công Bãi rác công cộng thị xã. 

- Các PCT làm việc tại cơ quan. 

- Chủ tịch, PCT Hồng làm việc tại cơ quan. 

- PCT Giang dự họp tại Sở Tài nguyên & 

Môi trường. 

Thứ Năm 

17/3 

- 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 

18/3 

- Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác 

giao quân năm 2022. 

- Các PCT làm việc tại cơ quan (cả ngày).  

Chủ tịch đi thực địa kiểm tra tiến độ các 

công trình, dự án trên địa bàn 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. 

 

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
Nguyễn Thị Thúy Duyên 

 
 

 
 

 
                         Nguyễn Tài 
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