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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÒA TÂM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /TB-UBND Hòa Tâm, ngày     tháng 8 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND xã  

từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022 
 

Thứ, 

ngày, 
tháng 

Thời 

gian 
NỘI DUNG CÔNG TÁC 

Thứ 2 
01/8 

Cả ngày 

- Chủ tịch dự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác 

quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai (giai đoạn từ năm 2017-2021) 
tại UBND xã Hòa Tâm. 

- PCT Lại+PCT Tăng làm việc tại cơ quan. 

Thứ 3 
02/8 

Sáng 

- Chủ tịch dự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác 
quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai (giai đoạn từ năm 2017-2021) 

tại UBND xã Hòa Tâm. 
- PCT Lại dự Hội nghị UBND xã thường kỳ tháng 7/2022 

- PCT Tăng làm việc tại cơ quan. 

Chiều 

- Chủ tịch dự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác 
quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai (giai đoạn từ năm 2017-2021) 

tại UBND xã Hòa Tâm. 
- PCT Lạidự buổi công bố Quyết định số 50/QĐ-TTr ngày 26/7/2022 

của Thanh tra tỉnh Phú Yên. 
+ PCT Tăng làm việc tại cơ quan. 

Thứ 4 

03/8 
Cả ngày 

- Chủ tịch dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 8 và thị 

xã lần thứ 6. 
- PCT Lại+PCT Tăng làm việc tại cơ quan. 

Thứ 5 
04/8 

Sáng 

- Chủ tịch dự thông qua hồ sơ xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa 

chữa điều tiết đập Đồng Bé.   
- PCT Lại làm việc tại cơ quan. 

- PCT Tăng dự tiếp công dân định kỳ của UBND thị xã Đông Hòa. 

Chiều 
- Chủ tịch, PCT Lại làm việc tại cơ quan. 
- PCT Tăng dự tiếp công dân định kỳ của UBND thị xã Đông Hòa. 

Thứ 6 
05/8 

Cả ngày 
- Chủ tịch tiếp công dân định kỳ tại xã. 
- PCT Lại+PCT Tăng làm việc tại cơ quan. 

Ghi chú: Chủ tịch, các PCT có thay đổi về lịch công tác, văn phòng có trách 
nhiệm báo cáo lại cho các cơ quan liên quan biết liên hệ trong công tác ./. 
 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND thị xã  Đông Hòa;            
- TT Đảng ủy xã;        
- TT HĐND xã; 
- CT, các PCT. UBND xã; 
- Tổ Một cửa; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Văn Dãng 
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