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Thứ ngày Buổi Nội dung Chủ trì
Lãnh đạo dự 

họp
Địa điểm

LĐ,CV VP
 theo dõi

Thứ 2

(02/5)

Nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 (nghỉ bù)

Nghỉ lễ Quốc tế Lao động 01/5 (nghỉ bù)

Sáng:  - Trực báo xã, phường các PCT Xã, phường

 - 8h: Tổ giám sát UBKT Tỉnh ủy tổ chức giám sát đối với Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn về việc lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên 

địa bàn thị xã

A. Trương Thị ủy

 - Họp giải quyết đơn khiếu tố của ông Nguyễn Văn Thinh A. Công P. Họp A A. Nhất

-Dự Lễ cấp phát lương thực cho người dân A. Thảo H.Đức

Chiều:  - Họp bàn giải pháp phòng, chống đuối nước ở trẻ em A. Trương A. Thảo Hội trường C.Được

 - Giám sát công tác rà, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 A Gia Thành viên ĐGS Hoài Mỹ C. Xa

 - 13h30: Tổ giám sát trao đổi các vấn đề liên quan nội dung giám sát A. Chung P. Họp A A. Đinh, Chung

- Làm việc các ngành, địa phương, doanh nghiệp về mỏ đất phục vụ xây dựng hạ tầng A. Công P. Họp B A. Nhất

Sáng:  - Làm việc với BCH Đảng bộ phường Hoài Hảo về tình hình 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp các tháng còn lại 

trong năm 2022

A. Trương TT. HĐND, A. 

Chung

Hoài Hảo A. Đinh 

 - Làm việc với Trung Nam Group về dự án điện gió A. Trương A. Chung P. Họp A A. Đinh

 - 7h30-9h: Nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết việc thu nộp nghĩa vụ tài chính liên quan khối lượng đất dôi dư tại 

CCN Hoài Tân của Công ty TNHH Xây dựng Nam Tiến

A. Chung P. Họp A

 - Làm việc với Trung Nam Group về dự án điện gió A. Trương A. Chung P. Họp A A. Đinh

 - Giám sát công tác rà, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 A Gia Thành viên ĐGS Hoài Tân C. Xa

 - Họp bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thuyết minh du lịch A.Thảo P.Họp B C.Được

Chiều: - Làm việc với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 A.Công P.Họp A A.Nhất

-13h30 -15h30: Họp Hội đồng GPMB Cây số 7 Tài Lương A. Thảo P.Họp B c.Được

- 15h30: Làm việc với Hội Chữ thập đỏ về chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị tôn vinh tập thể, gia đình và cá nhân 

tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện

A. Thảo P.Họp B c.Được

Sáng:  - Làm việc với BCH Đảng bộ xã Hoài Mỹ về tình hình 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp các tháng còn lại trong 

năm 2022

A. Trương TTHĐND,

A. Công

Hoài Mỹ A. Đinh

 - Họp Ban chỉ đạo tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thị xã Hoài Nhơn A. Chung Hội trường A. Chung

 - Trực báo khối các PCT P. làm việc 

các PCT

LĐ, CV VP

  - Họp dân thông báo chủ trương đầu tư thực hiện dự án; giải thích một số chính sách có liên quan đến công tác bồi 

thường GPMB thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 (đoạn qua địa phận 

khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn)

A.Thảo Bồng Sơn

Chiều:  - 14h: Tổ giám sát trao đổi các vấn đề liên quan nội dung giám sát A. Trương Thị ủy

 - Làm việc với Chi bộ Toà án nhân dân thị xã về chú trọng giải quyết án tồn đọng A. Trương A. Công Tòa án A. Đinh

 - Họp bàn giải quyết 24 trường hợp chưa thực hiện QĐ xử phạt VPHC về phòng, chống Covid-19 năm 2020-2021 A. Thảo P.Họp B C. Được

Sáng  - Kiểm tra tiến độ thi công, GPMB một số công trình; công tác phòng, chống dịch COVID-19 A. Chung Cơ sở A. Chung

Thứ 3

(03/5)

Thứ 5

(05/5) 

Thứ 6

(06/5)

Thứ 4

(04/5)



  - Họp dân thông báo chủ trương đầu tư thực hiện dự án; giải thích một số chính sách có liên quan đến công tác bồi 

thường GPMB thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 (đoạn qua địa phận 

phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn)

A.Thảo Hoài Tân

Sáng  - Dự "Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân …." A.Thào BHXH

 - Dự Đại hội Hội đồng họ Lê thị xã Hoài Nhơn A.Thào H.T.Tây
Chủ nhật 

(08/5)

Thứ 7 (07/5)


