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ủy Đảng bộ thành phố
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* Thứ Bảy, ngày 05/5/2018:

- 07h00: A.Trung, A.HTrung dự Hội thảo về giải pháp thiết kế tổ chức giao thông nút giao
thông phía Tây cầu Rồng và cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.
Địa điểm:
PH số 2, tầng 2.

- 08h30: A.Huy kiểm tra công tác quản lý đô thị trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành
Sơn.
Địa điểm: Hiện trường.

* Chủ Nhật, ngày 06/5/2018:

- 15h00: A.HTrung dự gặp mặt lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2
(khóa 75) năm 2018.
Địa điểm: Phòng Giao ban Bộ Chỉ huy quân sự
thành phố Đà Nẵng (38 Trần Phú).

2/2

