UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÒA
VĂN PHÒNG HĐND & UBND
Số: 11 /TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đông Hòa, ngày21 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa
(Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 28/3/2022)
Thứ,
ngày
Thứ Hai
21/3

Thứ Ba
22/3

Thứ Tư
23/3

Buổi sáng

Buổi chiều

- Chủ tịch đối thoại hộ ông Nguyễn Thành
- Chủ tịch họp bàn nội dung đối thoại
Đinh
- PCT Giang dự tiếp công dân thường kỳ
- PCT Hồng dự công bố Giám đốc Ngân
tháng 3/2022.
hàng CSXH thị xã
- Chủ tịch kiểm tra tiến độ xây dựng các dự
án trên địa bàn thị xã.
- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy
- PCT Giang họp phổ biến về tính chất,
- PCT Giang họp bàn giải quyết các đề nghị
mức độ quan trọng và các nội dung có liên
của UBND xã Hòa Xuân Nam.
quan đến dự án Xây dựng công trình
- PCT Hồng kiểm tra việc xử lý lồng bè tại
đường bộ cao tốc Bắc –Nam.
Vũng Rô-Hòa Xuân Nam
- PCT Hồng dự làm việc Đoàn giám sát Ban
Pháp chế HĐND tỉnh tại Hòa Hiệp Trung
- Chủ tịch dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày
thành lập huyện Phú Hòa
- PCT Giang họp Đảng ủy triển khai, quán
- Chủ tịch làm việc tại cơ quan
triệt các nội dung theo quy định (cả ngày)
- PCT Hồng dự tập huấn đại biểu HĐND
thị xã (3 ngày)

Thứ Năm
24/3

- Chủ tịch dự làm việc Thường trực
- Chủ tịch, các PCT làm việc Thường
HĐND tỉnh
trực Thị ủy

Thứ Sáu
25/3

- Chủ tịch, các PCT làm việc UBND
phường Hòa Hiệp Nam.
- Chủ tịch, các PCT làm việc phòng Tài
- PCT Giang dự họp thẩm tra của Ban nguyên và Môi trường
Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh.

Thứ Hai
28/3

- Hội nghị UBND thị xã thường kỳ tháng
3/2022

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.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Thị Tám

