
UBND THỊ XÃ HÒA THÀNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 VĂN PHÒNG HĐND-UBND      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Số:        /LCT-VP          Hòa Thành, ngày         tháng        năm 2022 

 

Lịch công tác 

của Thường trực HĐND-UBND Thị xã từ ngày 7/02/2022 đến ngày 13/02/2022 

 
 

Thứ/ngày Sáng Thực hiện Chiều Thực hiện 

Thứ hai 

7/02/2022 

- 8 giờ: Họp mặt đầu năm cán 

bộ, công chức khối Đảng xuân 

Nhâm Dần năm 2022 (Phòng 

họp Thị ủy)  

CT - Công tác cơ sở  

Thứ ba 

8/02/2022 

- 7 giờ: Dự khai mạc triển lãm 

Đại Lễ Đức Chí Tôn năm Nhâm 

Dần 2022 

CT 

 

- 14 giờ: Họp triển khai Kế 

hoạch tổ chức Lễ giao, nhận 

quân năm 2022 (P3) 

- 17 giờ: Dự Đại Lễ Đức Chí 

Tôn năm Nhâm Dần 2022 

CT, PCT 

 

 

CT 

Thứ tư 

9/02/2022 

- 8 giờ: Dự Hội nghị (trực tuyến) 

với UBND tỉnh tổng kết thực 

hiện chương trình mục tiêu “4 

giảm” (P3) 

CT 

 

 

 

- 14 giờ: Họp UBND tỉnh cho ý 

kiến ban hành danh mục cây cần 

bảo tồn, cây nguy hiểm 

PCT Vân 

 

 

Thứ năm 

10/02/2022 

- 8 giờ: Họp (trực tuyến) UBND 

tỉnh cho ý kiến về thực hiện cấp 

giấy phép khai thác, thu hồi 

khoáng sản (P3) 

PCT Vân - Công tác cơ sở   

Thứ sáu 

11/02/2022 

- 7 giờ 30: Họp CT, PCT (P3)  - 14 giờ: Họp (trực tuyến) với Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

tỉnh (Phòng họp Thị ủy) 

CT, PCT 

TT.HĐND 

Thứ bảy 

12/02/2022 

- Trực xử lý phát sinh ngày thứ 

bảy 

PCT Hảo  

 

- Trực xử lý phát sinh ngày thứ 

bảy 

PCT Hảo  

 

Chủ nhật 

13/02/2022 

- Trực xử lý phát sinh ngày chủ 

nhật 

PCT Vân 

 

- Trực xử lý phát sinh ngày chủ 

nhật 

PCT Vân 

 

  Lãnh đạo Văn phòng trực xử lý phát sinh ngày thứ bảy 12/02/2022: Nguyễn H u Vinh, 

ngày chủ nhật 13/02/2022: Trần Hồng Quân. 

 

Văn phòng HĐND-UBND Thị xã thông báo đến các đồng chí Thường trực HĐND Thị xã, 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thị xã, và các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện sắp xếp công việc. 

Nếu có thay đổi, Văn phòng HĐND-UBND thị xã sẽ thông báo sau. 

 
 

 

Nơi nhận:        CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TT.Thị ủy, TT.HĐND Thị xã;     

- CT, các PCT UBND Thị xã;       
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;                                                           

- UBND các xã, phường;       

- LĐVP; 

- Lưu VT VP HĐND-UBND.     
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