UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÒA
VĂN PHÒNG HĐND & UBND
Số: 18 /TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đông Hòa, ngày 09 tháng05
4 năm 2022

THÔNG BÁO
Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa
(Từ ngày)
Thứ,
ngày

Buổi sáng

Thứ Hai
9/5

Chủ tịch, các PCT làm việc tại cơ quan

Thứ Ba
10/5

- Chủ tịch dự họp Thường trực Thị ủy về
tiến độ xây dựng các công trình, dự án.
- PCT Giang dự họp cho ý kiến về báo cáo
kết quả giám sát của Đoàn giám sát
Thường trực HĐND tỉnh.
- PCT Hồng: Dự Hội nghị sơ kết sản xuất
trồng trọt vụ Đông Xuân 2021-2022,
triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2022

Buổi chiều
- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy
- PCT Hồng đối thoại trường hợp Ông
Nguyễn Phóng Hòa Tân Đông
- PCT Giang đi công tác Đà nẵng từ ngày
10/5-12/5/2022
- PCT Hồng dự Hội nghị tập huấn triển
khai thực hiện Chương trình mỗi xã một
sản phẩm trên địa bàn thị xã năm 2022
Chủ tịch dự họp BQLKKT về hình thức lựa

Thứ Tư
11/5
Thứ Năm
12/5

Thứ Sáu
13/5

Thứ Hai
16/5

Chủ tịch dự Hội nghị BTV Thị ủy

- Chủ tịch họp Hội đồng xét nâng lương
- PCT Hồng thăm các cơ sở thờ tự phật
giáo trên địa bàn thị xã.
- Chủ tịch làm việc với Sở Kế hoạch và
Đầu tư về việc cập nhật, bổ sung thông
tin các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn
thị xã và đề xuất danh mục dự án kêu gọi
đầu tư theo hình thức PPP
- PCT Giang họp bàn hướng giải quyết
một số khó khăn vướng mắc công tác
GPMB
- PCT Hồng dự Hội nghị tập huấn triển
khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án các Đồ án
quy hoạch trong Khu kinh tế Nam Phú
Yên
Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị Thị ủy

Chủ tịch, các PCT họp thông qua báo cáo
tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị
số 31/2007/CT-UBND của UBND tỉnh

Giao ban UBND thị xã (nội bộ)

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

