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THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã 

(Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021) 

* Thứ Hai (ngày 07/6/2021):  

- Chủ tịch: 14 giờ làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 1 và các 

ngành có liên quan về việc nghe báo cáo tiến độ thực hiện một số dự án trên địa 

bàn Phường; tại Hội trường Phường 1 (có Thư mời riêng). 

- Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Ngọc Huệ: Giải quyết công việc tại 

cơ quan. 

- Phó Chủ tịch Trần Việt Thái:  

+ Sáng: 08 giờ đối thoại với hộ dân về công tác giải phóng mặt bằng; mời 

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã cùng dự; tại Phòng họp số 5 UBND thị 

xã; giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã mời hộ dân và chuẩn bị 

nội dung. 

+ Chiều: 14 giờ làm việc với Thường trực Hội đồng xét duyệt sáng kiến 

thị xã (Phòng Kinh tế thị xã); mời Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo 

dục và Đào tạo thị xã cùng dự; tại Phòng họp số 5 UBND thị xã. 

* Thứ Ba (ngày 08/6/2021):  

- Chủ tịch: 08 giờ dự phiên họp thường kỳ tháng 5/2021 và triển khai 

một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; tại Phòng họp số 7 UBND thị xã. 

- Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Ngọc Huệ: Kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các xã, phường. 

- Phó Chủ tịch Trần Việt Thái: 08 giờ làm việc với các ngành có liên 

quan về công tác giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại Phường 1, 

tại Phòng họp số 5 UBND thị xã (có Thư mời riêng). 

* Thứ Tư (ngày 09/6/2021):  

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Sáng họp Thường trực Thị ủy, HĐND, 

UBND thị xã. 

* Thứ Năm (ngày 10/6/2021):  

- Chủ tịch: Sáng tiếp công dân định kỳ.  

- Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Ngọc Huệ: Sáng dự làm việc định 

kỳ các Ban Đảng Thị ủy. 

- Phó Chủ tịch Trần Việt Thái: Giải quyết công việc tại cơ quan. 



* Thứ Sáu (ngày 11/6/2021):  

- Chủ tịch: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

các xã, phường. 

- Các Phó Chủ tịch: Giải quyết công việc tại cơ quan. 

Ghi chú: Lịch làm việc này thay thế những Thư mời do Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND thị xã chủ trì mà không có Thư mời riêng. Tùy tình hình thực tế, 

Lịch làm việc này có thể thay đổi, UBND thị xã sẽ có thông báo sau./. 

Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh;   
- TT. Thị ủy;  

- TT. HĐND thị xã;  

- TT. UBND thị xã;  

- Các Ban, phòng, ngành thị xã;  

- UBND các xã, phường;  

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Trạng  
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