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Ngày Buổi Giờ Lãnh đạo
tham dự

Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị chuẩn
bị/Tham dự

Thứ 2
(06/06/2022)

Sáng

07:30 CT, Các PCT Chào cờ đầu tháng 6 Hội trường Thị ủy Toàn thể CBCC

08:00
PCT Lâm Duy
Dũng

Tham dự Hội thảo quốc gia về Mô hình Thu
gom rác thải bằng tàu đánh cá lưới kéo nhằm
giải quyết rác thải từ các nguồn trên biển

Khách sạn Sài
Gòn Phú Yên

- Lãnh đạo phòng
TN&MT

08:00 PCT- Thạch
Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 6 của Bí
thư tỉnh uỷ và tiếp công dân định kỳ của Chủ
tịch UBND thị xã

Phòng tiếp công
dân

Các cơ quan liên
quan

 Ban tiếp dân

09:30 Chủ tịch

Họp bàn về công tác bồi thường cây trồng, vật
nuôi khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện
các dự án: Tuyến đường ven Vịnh Xuân Đài
(đoạn từ bãi tắm Bàn Than đến khu du lịch
Nhất Tự Sơn); Trụ sở và Kho vật chứng Chi
cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu.

Phòng họp số 2,
tầng 3

- Như Giấy mời.
- CV Hưng

Chiều 14:00
PCT Võ Ngọc
Thạch

Khảo sát hỗ trợ nhà ở cho Mẹ Việt Nam anh
hùng.

Xã Xuân Thịnh

- Lãnh đạo, CV
phòng LĐTBXH.

 - Lãnh đạo UBND
và công chức
LĐTBXH Xuân
Thịnh.

 - PVP Lượm, Cv
Thuận 



Ngày Buổi Giờ Lãnh đạo
tham dự

Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị chuẩn
bị/Tham dự

Thứ 3
(07/06/2022)

Sáng 07:30
PCT Lâm Duy
Dũng

Dự khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc
phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 (Lớp
1)

Ban CHQS thị xã

Chiều 14:30

Ủy quyền lãnh
đạo phòng Tài
nguyên & Môi
trường dự.

Cùng với Sở KH&ĐT và các Sở, ngành liên
quan đi kiểm tra thực tế dự án Khu thương
mại dịch vụ TMG tại xã Xuân Thịnh.

UBND xã Xuân
Thịnh và thực địa

UBND xã Xuân
Thịnh

Thứ 4
(08/06/2022)

Sáng

08:00 Chủ tịch Dự Hội nghị Thường trực Thị ủy
Phòng họp BTV
Thị ủy

08:00
PCT Võ Ngọc
Thạch

Họp trực tuyến với Bộ Giáo dục & Đào tạo về
công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022

Phòng họp giao
ban Văn phòng
UBND tỉnh

08:00
PCT Võ Ngọc
Thạch

Làm việc với Sở TN&MT bàn tháo gỡ vướng
mắc trong công tác GPMB 02 dự án: Trường
THCS Đoàn Thị Điểm - Xuân Thọ 1 và Trường
Tiểu học Xuân Thành.

Phòng họp số 2,
tầng 3

- Như Giấy mời.
- CVP, CV Hòa

09:00
Xin ý kiến
lãnh đạo tham
dự

Kiểm tra thực địa để lập thủ tục gia hạn tiến
độ sử dụng đất đối với dự án Khu du lịch sinh
thái Bãi Nồm (chủ trì: Sở Kế hoạch - Đầu tư)

Thực địa (Hòa An
- XC)

- Lãnh đạo:
TN&MT, QLĐT

 - UBND xã Xuân
Cảnh



Ngày Buổi Giờ Lãnh đạo
tham dự

Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị chuẩn
bị/Tham dự

Chiều

14:00
Đ/c Dũng -
PCT

Dự Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ
tháng 5/2022 

PH trực tuyến
UBND thị xã (PH
số 02 - tầng 3)

- Lãnh đạo các cơ
quan:  QLĐT, Kinh
tế, TC – KH,
TN&MT, Nội vụ,
LĐ TB&XH, BQL
DA ĐTXD thị xã,
TT PTQĐ, Trung
tâm Y tế thị xã.

14:00 CT, các PCT
Tham dự Đại hội Hội doanh nghiệp thị xã
Sông Cầu nhiệm kỳ I (2022-2027)

Hội trường Bến xe
trung tâm thị xã

- CVP, PCVP
Lượm, CV Lanh

Thứ 5
(09/06/2022)

Sáng 08:00 Chủ tịch

Làm việc với Đoàn Kiểm tra 563 của Ban
Thưởng vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo,
chỉ đạo thực hieenjc ác quy định về giao đất,
cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất đối
với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh
nhà ở; dự án khu dân cư đô thị, nông thôn, dự
án đầu tư kinh doanh thương mại, dịch vụ trên
địa bàn thị xã (Cả ngày).

Phòng họp số 2,
tầng 3.

- Lãnh đạo và
chuyên viên các
phòng: Tài nguyên
&MT, Quản lý ĐT,
TC-KH, Trung tâm
PTQĐ (các cơ
quan chuẩn bị nội
dung thuộc phòng
mình. TN&MT
hoàn thiện BC của
UBND thị xã mà
hôm trước cung
cấp cho BTV Thị
ủy)

 Lịch công tác thay
cho giấy mời.



Ngày Buổi Giờ Lãnh đạo
tham dự

Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị chuẩn
bị/Tham dự

Chiều

14:00
PCT Võ Ngọc
Thạch

Họp bàn giải quyết về giá đất cụ thể tính tiền
bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với
các dự án, công trình.

Phòng họp Sở
TN&MT

- Lãnh đạo: Trung
tâm PTQĐ thị xã;
phòng TN&MT.

 - CVP.

14:00 Chủ tịch

Họp bàn phương án di dời hệ thống cấp nước
dự án: Đường nội thị Phạm Văn Đồng (đoạn
từ Bưu điện đến ngã ba tuyến tránh phía Bắc
thị xã)

Phòng làm việc
Đ/c Chủ tịch

- Như Giấy mời.
- CVP, CV Hòa

Thứ 6
(10/06/2022)

Sáng

08:00 Chủ tịch

Làm việc với Đoàn Kiểm tra 563 của Ban
Thưởng vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo,
chỉ đạo thực hieenjc ác quy định về giao đất,
cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất đối
với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh
nhà ở; dự án khu dân cư đô thị, nông thôn, dự
án đầu tư kinh doanh thương mại, dịch vụ trên
địa bàn thị xã.

Phòng họp số 2,
tầng 3

- Lãnh đạo và
chuyên viên các
phòng: Tài nguyên
&MT, Quản lý ĐT,
TC-KH, Trung tâm
PTQĐ

08:00
PCT Võ Ngọc
Thạch

Tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
công tác triển khai thực hiện Dự án Đường bộ
cao tốc Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Phú Yên.

Tỉnh ủy

08:00
PCT Lâm Duy
Dũng

Tham dự tiếp công dân định kỳ của Bí thư Thị
uỷ

Phòng tiếp dân
Các cơ quan liên
quan

 Ban tiếp dân



Ngày Buổi Giờ Lãnh đạo
tham dự

Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị chuẩn
bị/Tham dự

09:00 Chủ tịch

KIểm tra thực địa, hiện trạng và nhu cầu sử
dụng đất và điều kiện cho thuê đất để thực
hiện dự án: Khu du lịch Biển Hòa Thạnh
Resort của Công ty TNHH Khu du lịch Biển
Hòa Thạnh Resort.

Thực địa

- Lãnh đạo phòng
TN&MT;

 - Lãnh đạo UBND
xã Xuân Cảnh

Chiều 16:00 Chủ tịch
Dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước
ngạch chuyên viên tại thị xã Sông Cầu.

Hội trường UBND
thị xã

- Như Giấy mời.

Thứ 7
(11/06/2022)

Sáng 08:00 CT, các PCT

Họp cho ý kiến về ranh giới nghiên cứu, tiếp
cận tài trợ quy hoạch chi tiết 1/500 của 03
phân khu trên địa bàn thị xã Sông Cầu của
Công ty Cổ phần Tập đoàn GreenHill; cụ thể:
1) Khu đô thị hỗn hợp thuộc xã Xuân Hải; 2)
Khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ Vịnh
Hòa, xã Xuân Thịnh; 3) Khu đô thị hỗn hợp
thuộc phạm vi ranh giới 03 xã, phường: Xuân
Thành, Xuân Lâm và Xuân Thọ 1.

Phòng họp số 2,
tầng 3.

- Như Giấy mời.
- CVP, CV Lợi

Chiều 19:30
Xin ý kiến
lãnh đạo tham
dự

Tham dự Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương
thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
năm 2022.

Tháp Nghinh
phong, TP. Tuy
Hòa.

Lãnh đạo phòng
TN&MT

Chủ nhật
(12/06/2022)

Sáng 08:00
Xin ý kiến
lãnh đạo
tham dự

Tham dự Diễn đàn phát triển bền vững kinh tế
biển Việt Nam năm 2022.

Trung tâm Hội
nghị PYTOPIA

Chiều


