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THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa  
 Tuần 34 (Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022) 

 
 

Thứ 

ngày 

Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ 2 

15/8 

- Chủ tịch, các PCT dự họp giao ban 

UBND thị xã 

- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy 

- PCT Hồng họp Hội đồng đặt tên đường 

các phường trên địa bàn thị xã 

Thứ 3 

16/8 

- Chủ tịch dự Hội nghị đánh giá, rút 

kinh nghiệm về kết quả Chỉ số CCHC 

năm 2021; sơ kết công tác CCHC 6 

tháng đầu năm 2022 và triển khai một 

số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2022 

- PCT Giang họp tại BQL Khu Kinh 
tế về hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ 

trương đầu tư Dự án Khu dân cư phố 

chợ Hòa Vinh 

- PCT Hồng dự Đại hội đại biểu Hội 

Châm cứu thị xã nhiệm kỳ 2022-2027 

- Chủ tịch họp Hội đồng xử lý kỷ luật 

công chức thị xã. 

- PCT Giang họp kiểm tra tiến độ các 

dự án 

- PCT Hồng dự hội nghị Tổng kết năm 

học 2021-2022 tại tỉnh 

Thứ 4 

17/8 

- Chủ tịch, PCT Giang họp BTV Thị ủy - PCT Giang họp bàn di dời hệ thống 

điện do vướng mắc các dự án  

- PCT Hồng họp triển khai tiêm phòng 

vắc xin Covid-19 cho các đối tượng 
trên địa bàn thị xã 

Thứ 5 

18/8 

- Chủ tịch, PCT dự tập huấn công tác 

bảo vệ BMNN 

- Chủ tịch, các PCT dự họp thẩm định 

phương án trang trí Tết; thẩm định các 

tên đường 5 phường HXT, HV, HHB, 

HHT, HHN 

Thứ 6 

19/8 

- Chủ tịch, PCT Giang cùng BTV Thị 

ủy làm việc BTV Tỉnh ủy. 

- PCT Hồng dự Khai mạc ngày Hội các 

dân tộc tại tỉnh. 

- Chủ tịch, PCT Giang dự họp BCĐ 

triển khai thực hiện Dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam 

phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn 

qua địa phận thị xã Đông Hòa 

- PCT Hồng họp tổng kết công tác 

PCTT,TKCN năm 2021, triển khai 

công tác PCTT TKCN 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 
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