
      HĐND VÀ UBND                                                                               

 

Thời gian Buổi Nội dung Chủ trì
Cơ quan chuẩn 

bị nội dung
Địa điểm Tham dự

LĐ,CV VP
 theo dõi

 - 7h30: Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai chương 

trình công tác tháng 9 năm 2022

A. Tuấn VP 

HĐND&UBND
Hội trường GM số 436 LĐ, CV

 - Tặng quà gia đình chính sách nhân ngày 2/9 A.Gia cơ sở
 - 9h30: Tham gia đánh giá hồ sơ đăng ký dự án Showroom trưng bày, mua 

bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã 

Hoài Nhơn

Sở KHĐT Sở KHĐT A. Chung A. Chung

Chiều  - 13h30: Họp lãnh đạo UBND thị xã A. Tuấn các phòng, ban P. Họp A HĐND, UBND, 

các phòng ban

LĐ, CV

 - Dự trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng Hội trường A. Tuấn A. Đinh

 - Kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, tiến độ GPMB, xây dựng công trình; 

công tác quản lý Nhà nước các CCN trên địa bàn thị xã

A. Tuấn Cơ sở

 - 8h00: Đi công tác tại Quy Nhơn A.Chung Quy Nhơn A.Chung

 - Họp bàn kế hoạch tổ chức Đêm hội trăng rằm năm 2022 A. Thảo P. LĐTBXH P. LĐTBXH GM C.Được

 - Lễ dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh Quốc 

khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022):

 + 14h: Tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi.

 + 14h45: Tại Di tích Cây số 7 Tài Lương.

 + 16h: Tại Đền thờ liệt sỹ thị xã.

A. Tuấn P. LĐTBXH

TT. VH-TT-TT

P. VH&TT

Công an TX

Cơ sở HĐND, UBND LĐ, CV

 - Kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, tiến độ GPMB, xây dựng công trình; 

công tác quản lý Nhà nước các CCN trên địa bàn thị xã

A. Tuấn Cơ sở A. Đinh

 - Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão A. Công Cơ sở A. Nhất
 - 14h00:  Dự tọa đàm " Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài chòi 

dân gian"

Quy Nhơn A.Thảo

 - 19h00 Dự khai mạc "Liên hoan CLB nghệ thuật bài chòi dân gian Bình 

Định mở rộng năm 2022"

Quy Nhơn A.Thảo

 - Kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, tiến độ GPMB, xây dựng công trình; 

công tác quản lý Nhà nước các CCN trên địa bàn thị xã

A. Tuấn Cơ sở A. Đinh

 - 8h: Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy định số 02-QĐ/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy

Hội trường HĐND, UBND LĐ, CV

-Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai kế hoạch năm học 2022-2023 A. Thảo P.Giáo dục và Phòng GD GM C.Được

 - 13h30. Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai - Tìm 

kiếm cứu nạn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hội trường A. Tuấn, A. 

Công

A. Đinh, Nhất

 - 14h: Họp đánh giá công tác GPMB đường cao tốc (xác định giá đất; tiến độ 

GPMB đầu tư xây dựng khu tái định cư, cải táng mồ mả; kết quả xác nhận 

nguồn gốc đất…)

A.Chung BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ
P. họp B GM A. Chung

 - 16h: Kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị, quản lý TTĐT, TTXD, hành lang 

ATGT; an toàn lao động thi công công trình trước Lễ
A.Chung Cơ sở A. Chung

 - Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trước Lễ và tình hình sản xuất vụ mùa A. Công Cơ sở A. Nhất

Sáng

Chiều

Chiều

Sáng

1/9/2022 12:27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
           (Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 4/9/2022) THỊ XÃ HOÀI NHƠN                                                             

Sáng

Thứ 3 
(30/8/2022)

Thứ 4 
(31/8/2022)

Thứ 2
(29/8/2022)



 - Làm việc với Ngân hàng BIDV Quy Nhơn về tiếp nhận tài trợ xây dựng nhà 

văn hóa cộng đồng 

tại phường Hoài Đức

Quy Nhơn A.Thảo C.Được

 - 20h00 Dự bế mạc "Liên hoan CLB nghệ thuật bài chòi dân gian Bình Định 

mở rộng năm 2022"

Quy Nhơn A.Thảo

  - Nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9

 - 10h00: Dự lễ cúng Liệt sỹ tại Nhà lưu niệm Sở Công an Nam Trung bộ Bồng Sơn A.Thảo
  - Nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9

Thứ 7 
(03/9/2022)

  - Nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9

 13h30: - Dự Đại hội đại biểu Hội Đông y thị xã TTYT A.Thảo

Chủ nhật 
(04/9/2022)

  - Nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9

Sáng
Chiều  - 13h30: Họp lãnh đạo UBND thị xã

 + Thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-

NQ/TU ngày 15/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về xây dựng 

và phát triển thị xã Hoài Nhơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

 + Thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động 

số 12-CTr/TU ngày 27/10/2020 Thị ủy Hoài Nhơn về “Đẩy mạnh đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, xây dựng thị xã 

Hoài Nhơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại III”

A. Tuấn P. TCKH

P. QLĐT

P. họp A TT. Thị ủy, 

HĐND, UBND

LĐ, CV

Thứ 6
(02/9/2022)

Thứ 2
(05/9/2022)

Thứ 5
(01/9/2022)


