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THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa  
 Tuần 38 (Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022) 

 
 

Thứ, 

Ngày 
Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai  

12/9 

- Chủ tịch, PCT giang khám sức khỏe  

- PCT Hồng dự Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc về công tác phòng cháy, 
chữa cháy. 

- PCT Giang họp Tổ 3911 

Thứ Ba 

13/9 
- Chủ tịch, các PCT dự họp Thị ủy  

 

- PCT Giang họp Sở Xây dựng liên quan 

đến cơ sở đề xuất bổ sung các dự án 
đối với sự phù hợp của quy hoạch 

chung đô thị Đông Hòa với chương 
trình phát triển đô thị Đông Hòa. 

- Dự họp thẩm tra Ban kinh tế ngân 
sách HĐND tỉnh 

- PCT Hồng kiểm tra hiện trạng quản lý 
tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước tập 

trung nông thôn trên địa bàn thị xã 

Thứ Tư 

14/9 

- Chủ tịch, các PCT dự giao ban UBND thị 

xã 

- Chủ tịch đi thực địa khảo sát vị trí xây 

dựng lô cốt 

- PCT Giang họp bàn giải quyết trường 

hợp ông Lê Kim Long 
- PCT Hồng tham dự Đoàn Giám sát Ban 

Thường trực UBMTTQVN tỉnh 

Thứ Năm 

15/9 

- Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến 
chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính và hiện đại hóa phương 
thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người 

dân, doanh nghiệp 
- PCT Giang đi thực địa các trường 

xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc 
gia giai đoạn 2021-2025 

Chủ tịch, các PCT làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

16/9 
Chủ tịch, các PCT làm việc tại cơ quan 

Chủ tịch dự họp Ban chỉ đạo lập quy 

hoạch tỉnh  

 
 

 

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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