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THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa  
 Tuần 26 (từ ngày 20/6/2022-27/6/2022) 

 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai  

20/6 

- Chủ tịch, PCT Hồng làm việc một số cơ 

quan, đơn vị về đầu tư xây dựng cơ bản 

- PCT Giang tiếp công dân thị xã 

- Chủ tịch, PCT Giang dự họp thông qua 

thuyết minh phương án công nghệ xử lý 

nước rỉ rác dự án Bãi rác công cộng thị xã. 

- PCT Hồng dự họp tại Sở Y tế triển khai 

công tác khám sức khỏe bà con nhân dân 

các xã, phường ven biển  

Thứ Ba 

21/6 

- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy 
- PCT Giang dự họp Ban Cán sự đảng. 

- PCT Hồng dự họp rút kinh nghiệm huy 

động tàu thuyền 

- Chủ tịch họp trực tuyến về một số nội 

dung liên quan Dự án xây dựng công trình 

đường bộ cao tốc Bắc – Nam. 

- PCT Giang dự họp các sở ngành về xác 
minh, đánh giá hiện trạng, diện tích đất 

thuộc khu vực di tích tàu không số Vũng 

Rô. 

- PCT Hồng kiểm tra công tác giảm nghèo 

tại phường Hòa Xuân Tây 

Thứ Tư 

22/6 

- PCT Giang họp đối thoại các hộ dân bị 

ảnh hưởng tuyến đường 23 Hòa Hiệp 

Trung.  

- PCT Hồng dự Đại hội TDTT huyện Tây 
Hòa 

- PCT Giang Họp xử lý kỹ thuật hiện 

trường công trình:Bãi rác công cộng thị xã 

Đông Hòa (giai đoạn 1) 

-PCT Hồng kiểm tra công tác chuẩn bị của 
Trung Tâm VH-TT&TT về Đại hội TDTT 

Thứ Năm 

23/6 

- Chủ tịch, các PCT Họp UBND thị xã 

thông qua một số nội dung theo quy chế  

- 7 giờ PCT Hồng dự Lễ phát động 

“Ngày toàn dân phòng chống ma túy” 

 

- Chủ tịch, PCT Giang họp bàn đẩy nhanh 

tiến độ dự án các khu dân cư  

- PCT Hồng tham dự chương trình diễn 

tập PCTT và TKCN năm 2022 tại KCN 

Thứ Sáu 

24/6 

- Chủ tịch, PCT Giang cùng BTV Thị ủy 

làm việc UBKT Thị ủy 

- PCT Hồng tổng dợt đội hình chuẩn bị 

Đại hội TDTT thị xã Đông Hòa lần thứ 

5- năm 2022 (cả ngày) 

- Chủ tịch, PCT Giang họp BTV Thị ủy. 

 

Thứ bảy 

25/6 

Chủ tịch, PCT Giang dự khai mạc Đại 

hội TDTT thị xã Đông Hòa lần thứ 5- 

năm 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 

 

 
 

 
 

                         Nguyễn Tài 
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