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THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa  
 Tuần 27 (từ ngày 27/6/2022-01/7/2022) 

 
 

Thứ, 

ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai 

27/6 
- Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị UBND thị 

xã thường kỳ tháng 6 

- Chủ tịch, PCT Hồng dự họp thông qua 

phương án trang trí Tết. 

- PCT Giang họp về việc rà soát hồ sơ xử 

phạt VPHC lĩnh vực đất đai  

Thứ Ba 

28/6 

- Chủ tịch dự họp Đoàn khảo sát, tư 

vấn của Văn phòng Chính phủ và UBND 

tỉnh tại thị xã. 

- PCT Giang dự tiếp công dân UBND 

tỉnh 

- PCT Hồng dự Lễ an táng hài cốt liệt sĩ 

tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

- Chủ tịch họp Đoàn khảo sát, tư 

vấn của Văn phòng Chính phủ tại tỉnh. 

- PCT Giang làm việc Đoàn giám sát 

UBMTTQVN thị xã về Bãi rác công cộng 

thị xã 

- PCT Hồng dự hội thi sinh vật cảnh tại tỉnh. 

Thứ Tư 
29/6 

- Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác 

QPQS địa phương 6 tháng đầu năm 2022.  

- 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 họp thông qua kế hoạch 

cưỡng chế 8 bè nuôi trồng thủy sản tại 

Vũng Rô. 

- Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến công bố 

kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế 

và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

- PCT Giang họp Ban chỉ đạo thực hiện dự 

án Tăng cường quản lý đất đai tham dự và 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (VILG). 

- PCT Hồng dự Hội nghị trực tuyến quán 

triệt Kết luận 12-KL/TW. 

Thứ 
Năm 

30/6 

- Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc tổng kết 10 năm công tác phòng 

chống tham nhũng,tiêu cực. 

- PCT Giang họp xác định nghĩa vụ tài 

chính đường PT-BN  

- PCT Hồng họp Hội đồng đặt tên đường. 

- Chủ tịch, các PCT họp UBND thị xã 

thông qua một số nội dung theo quy chế  

Thứ Sáu 
01/7 

- Chủ tịch dự Hội nghị Thường trực Thị 

uỷ. 
- PCT Hồng dự Tổng kết công tác phòng, 

chống thiên tai năm 2021  

- Chủ tịch dự họp sơ kết Đề án 06  

- PCT Hồng họp triển khai thi tốt nghiệp 
THPT 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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