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THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa  
 Tuần 35 (Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 29/8/2022) 

 
 

Thứ 

ngày 

Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ 2 

22/8 

- Chủ tịch tiếp công dân 

- PCT Hồng dự công bố Quyết định 

công tác cán bộ phường Hòa Xuân 

Tây 

 

- Chủ tịch làm việc đoàn giám sát 

UBMTTQVN tỉnh 

- PCT Hồng dự họp ngành giáo dục 

chuẩn bị khai giảng năm học 2022-2023 

Thứ 3 

23/8 

- Chủ tịch dự họp tại Tỉnh ủy 

- PCT Giang dự Hội nghị đối thoại 

giữa lãnh đạo thị xã với công chức, 

viên chức, người lao động. 

- PCT Hồng họp bàn công tác tổ chức 
Lễ khai mạc ĐHTDTT tỉnh tại Sở 

VHTT 

- Chủ tịch họp triển khai thu thuế kinh 

doanh vận tải 

- PCT Giang dự họp tại UBND tỉnh về 

dự án đường cao tốc Bắc-Nam. 
- PCT Hồng kiểm tra công tác tiêm 
phòng Vacxin Covid-19 các trạm y tế 

xã, phường 

Thứ 4 

24/8 

- Chủ tịch họp nội dung liên quan mở 

rộng thao trường Núi Chai (11ha) 

- PCT Hồng dự Hội nghị tổng kết năm 

học 2021-2022, triển khai năm học 

2022-2023 

- Chủ tịch, PCT Giang họp BTV Thị ủy 

- PCT Hồng dự hội nghị tổng kết công 

tác PCTT-TKCN 2021 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2022 

Thứ 5 

25/8 

- Chủ tịch dự diễn tập Hòa Tân Đông 

(cả ngày) 

- PCT Hồng họp triển khai sắp xếp 

một số bè nuôi trồng thủy sản gần Tàu 

Không số ở Vũng Rô 

- PCT Hồng dự khai mạc Ngày hội Văn 

hóa thể thao du lịch các dân tộc tỉnh 

Phú Yên lần thứ XI 

Thứ 6 

26/8 

- Chủ tịch dự diễn tập Hòa Tân Đông 

- PCT Hồng làm việc Phòng Nội vụ 
và Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc 

triển khai thi viên chức ngành giáo 

dục 

- PCT Hồng dự tập huấn Luật Biên 

phòng Việt Nam 

Thứ 2 

29/8 

Hội nghị UBND thị xã thường kỳ tháng 

8/2022 

 

 
 

 

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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