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Thứ, 

ngày 

Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ 2 

24/5 

 

- Chủ tịch chỉ đạo công tác tổng hợp, báo cáo kết 

quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 

(cả ngày). 

- PCT Hồng tham gia tổng hợp kết quả bầu cử đại 

biểu HĐND tỉnh. 

- PCT Hồng họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 tại UBND tỉnh. 

Thứ 3 

25/5 

 

- Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

- PCT Hồng kiểm tra vườn mẫu 2 xã Hòa Tân 

Đông và Hòa Xuân Nam. 

- Chủ tịch làm việc với BCHQS và Trung tâm Y tế 

thị xã về phương án lựa chọn, bố trí khu cách ly tập 

trung phục vụ công tác phòng, chống Covid-19. 

- PCT Hồng họp thống nhất vị trí cắm mốc thực địa 

hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Thứ 4 

 26/5 

- Chủ tịch họp Thường trực Thị ủy. 

- PCT Hồng kiểm tra việc kiểm đếm lồng bè 

Vũng Rô – Hòa Xuân Nam. 

- Chủ tịch kiểm tra tiến độ triển khai một số công 

trình, dự án trên địa bàn. 

- PCT Hồng họp bình chọn sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu (Phòng Kinh tế tham mưu). 

Thứ 5 

27/5 

- Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 

6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ 

quân sự năm 2015, giai đoạn 

2016-2021. 

- PCT Hồng dự Hội nghị trực tuyến về 

công tác thi tốt nghiệp THPT tại UBND 

tỉnh. 

-  Chủ tịch họp UBND thị xã thông qua 

một số nội dung theo thẩm quyền (Văn 

phòng tổng hợp, tham mưu nội dung). 

- PCT Hồng kiểm tra tiến độ GPMB tại dự án 

Phước Tân – Bãi Ngà. 

Thứ 6 

28/5 

- Chủ tịch họp BTV Thị ủy. 

- PCT Hồng kiểm tra tình hình GPMB các dự án 

trên địa bàn (Trung tâm PTQĐ, Phòng TNMT, 

BQL dự án ĐTXD cùng tham gia). 

- Chủ tịch làm việc với Phòng QLĐT về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ 05 tháng đầu năm và phương 

hướng 7 tháng cuối năm (Phòng QLĐT chuẩn bị 

báo cáo bằng văn bản). 

- PCT Hồng làm việc với Phòng Kinh tế 

về triển khai một số nội dung các dự án 

thời gian đến (Phòng Kinh tế báo cáo). 

Thứ 2 

31/5 

Hội nghị UBND thị xã thường kỳ tháng 5/2021.  

 

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 

                        CHỦ TỊCH  

                 

 

 

                    

                         Nguyễn Tài 
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