UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÒA
VĂN PHÒNG HĐND & UBND
Số: 26 /TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đông Hòa, ngày 04 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa
Tuần 28 (từ ngày 04/7/2022-08/7/2022)
Thứ,
ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai
04/7

- Chủ tịch họp triển khai xây dựng Khu
căn cứ chiến đấu mô phỏng
- PCT Giang tiếp công dân thường kỳ
tháng 7

- PCT Giang dự họp giải quyết vướng mắc
công trình tuyến điện đường Hùng Vương
- PCT Hồng họp thông qua Kế hoạch cưỡng
chế lồng bè Vũng Rô.

Thứ Ba
05/7

Thứ Tư
06/7

Thứ Năm
07/7

Thứ Sáu
08/7

- Chủ tịch tiếp xúc cử tri Đoàn ĐB Quốc
hội
- PCT Giang họp kiểm tra tiến độthực
hiện các công trình, dự án trên địa bàn
- PCT Hồng kiểm tra công tác chuẩn bị
thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thị xã
năm 2022
- Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác nội
chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022
- PCT Hồng dự Hội nghị tổng kết 3 năm
tình hình thực hiện phát triển làng nghề
trên địa bàn tỉnh (2018-2021)
- Chủ tịch Dự diễn tập CĐPT Hòa Xuân
Đông (Cả ngày).
- PCT Hồng làm việc với lãnh đạo
phường Hòa Hiệp Trung về phát triển du
lịch cộng đồng.
- Chủ tịch dự diễn tập CĐPT Hòa Xuân
Đông.
- Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng,
quân sự 6 tháng đầu năm 2022, tại
BCHQS tỉnh.
- PCT Hồng dự hội nghị Ban chấp hành
liên minh HTX tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ
2020-2025.

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.

- Chủ tịch, PCT Giang họp BTV Thị ủy
- PCT Hồng duyệt nội dung chương trình,
chuẩn bị Đại hội Hội Nạn nhân chất độc
Da cam-Đioxin thị xã nhiệm kỳ 20222027

- PCT Hồng dự hội nghị tổng kết 20 năm
triển khai chính sách tín dụng

- Dự Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm
TTATGT 6 tháng đầu năm; triển khai
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
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