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LỊCH CÔNG TÁC CỦA PCT UBND THỊ XÃ 

 (Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021) 

---------------------- 
 

 

Thứ, 

ngày 

Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ 2 

26/4 

 

- PCT Tĩnh làm việc với Đoàn khảo sát của Thanh 

tra Chính phủ. 

- PCT Hồng dự khai mạc giải cầu lông Đại hội 

TDTT năm 2021-2022. 

- PCT Tĩnh họp BTV Thị ủy. 

- PCT Hồng dự Hội nghị tổng kết thanh niên năm 

2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Thứ 3 

27/4 

 

- PCT Tĩnh họp Hội đồng thi đua khen thưởng thị 

xã. 

- Từ 09h00’ – 11h 00’ PCT Tĩnh đi thực địa Khu 

tái định cư Tiểu dự án 3 

- PCT Hồng dự khai mạc Hội thi Nghi thức đội 

năm 2021 tại phường Hòa Hiệp Trung. 

- PCT Tĩnh nghe Thanh tra và các phòng liên quan 

báo cáo nội dung liên quan đến các trường hợp 

khiếu nại tại khu Tái định cư Tiểu dự án 3. 

- PCT Hồng dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra 

ATTP tỉnh tại TTYT thị xã. 

Thứ 4 

 28/4 

- PCT Tĩnh dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác 

tuyển quân năm 2021 gắn với sơ kết 06 năm thực 

hiện Luật NVQS năm 2015, giai đoạn 2016-2021. 

- PCT Hồng dự Hội nghị tổng kết BHXH & 

BHYT năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

- PCT Tĩnh, PCT Hồng  dự Hội nghị hướng dẫn 

tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho những người 

ứng cử HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Thứ 5 

29/4 

- 06h30’ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

- PCT Tĩnh dự Hội nghị quán triệt một số 

nội dung chuẩn bị công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV  và đại biểu 

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- PCT Hồng dự Hội nghị thường kỳ 

UBND thị xã tháng 4/2021. 

- PCT Tĩnh làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh 

về công tác bầu cử. 

- PCT Hồng dự đối thoại 07 hộ dân tại phường Hòa 

Hiệp Trung. 

Thứ 6 

30/4 

NGHỈ LỄ  

 

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. 

  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Toàn 

                        CHỦ TỊCH  

                 

 

 

                    

                         Nguyễn Tài 
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