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THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa  
 Tuần 29 (Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022) 

 
 

Thứ, 

Ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai  

11/7 

 

- Chủ tịch, PCT họp giao ban UBND thị 

xã 

- Chủ tịch, PCT Hồng họp sơ kết công tác 

thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 

Thứ Ba 

12/7 

- Chủ tịch dự luyện tập tổng hợp CĐPT 

Hòa Xuân Tây. 

- PCT Giang dự họp chọn vị trí đóng 

quân vùng cảnh sát biển tại Sở Xây dựng 

- PCT Hồng họp thẩm tra của ban VHXH 

HĐND tỉnh 

- Chủ tịch họp Thường trực HĐND thị xã 

- PCT Giang họp giải quyết vướng mắc 

công tác GPMB tuyến đường từ KCN Hòa 

Hiệp 1 đến bắc cầu Đà Nông 

- PCT Hồng khảo sát đầu tư các điểm phát 

triển du lịch trên địa bàn thị xã 

Thứ Tư 

13/7 

- Chủ tịch họp nghe phòng QLĐT thông 

qua nội dung hoàn thiện Đề án định hướng 

phát triển cây xanh trên địa bàn. 

- PCT Hồng họp HĐND xã Hòa Thành 

- Chủ tịch làm việc với Phòng Nội vụ, 

Thanh tra thị xã về báo cáo kết quả thực 

hiện các kết luận sau thanh tra (lần 2) 

- PCT Hồng làm việc với Trung tâm Y tế 

thị xã về việc triển khai tiêm vắc xin đợt 

50, 51, 52 trên địa bàn cho các đối tượng 

quy định 

Thứ Năm 

14/7 

- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy 

- PCT Hồng kiểm tra công tác chuẩn bị 

các hoạt động nhân ngày Thương binh 

liệt sĩ 27/7 

- Chủ tịch dự diễn tập CĐPT Hòa Xuân 

Tây 

- PCT Giang họp giao ban trật tự xây dựng 

quý II 

- PCT Hồng dự thẩm tra Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh 

Thứ Sáu 

15/7 

- Chủ tịch dự diễn tập CĐPT Hòa Xuân 

Tây (cả ngày) 

- PCT Hồng dự Lễ đón nhận bằng xếp 
hạng di tích cấp tỉnh Đình Phú Lễ (Hòa 

Thành) 

- PCT Hồng kiểm tra công tác khai thác, 

quản lý tại khu vực Hòn Nưa (Hòa Xuân 
Nam) 

 
 

 

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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