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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 50 (Từ ngày 09/12/2019 đến 14/12/2019) 
 

 

 

THỨ HAI (09/12) :  

Sáng: 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì Hội nghị triển khai 

thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học trên 

địa bàn thị xã. 

 + Mời dự: thành viên theo Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 

04/12/2019 của UBND thị xã. 

+ Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục & ĐT. 

Chiều:  

- 13g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều chủ trì họp thẩm tra 

các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ chín HĐND thị xã. 

 + Mời dự: PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã, PTB. Tuyên giáo Thị ủy 

(Đ/c Thành), CT. Hội Nông dân thị xã, CVP. Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh, GĐ. Công ty TNHH Minh Ngọc, lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị 

xã, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Giáo dục & ĐT, 

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Lao động TB&XH, 

Phòng Tài nguyên – MT, Ban Pháp chế HĐND thị xã; CT. UBND 

phường Hưng Chiến, CVP – Ngô Thị Bích Nhung + Yến (CV). (các 

đồng chí khi họp nhớ mang tài liệu đã gửi trên mạng). 

 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu). 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương; Phó Chủ tịch HĐND thị xã 

– Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016-2021. (từ ngày 09/12 đến ngày 11/12/2019). 

 + Cùng dự: PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã. 
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 + Địa điểm: Hội trường tỉnh. 

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Lễ khai trương 

cổng dịch vụ công quốc gia. 

 + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G). 

THỨ BA (10/12):  

Sáng:    

- 7g30: Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.  

+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam; lãnh đạo: Phòng 

Tài nguyên - MT thị xã, Thanh tra thị xã. 

+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 

- 8g00: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự tập huấn phần mềm họp 

không giấy và mail công vụ. 

 + Cùng dự: Hai Phó ban HĐND thị xã; LĐVP. 

 + Địa điểm: Hội trường Thị ủy. 

Chiều: 

- 13g30: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở. 

THỨ TƯ (11/12): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã họp Chi bộ Văn 

phòng HĐND-UBND thị xã về kiểm điểm đánh giá, phân loại tổ chức 

đảng, đảng viên năm 2019. 

 + Mời dự: Đảng viên Văn phòng HĐND-UBND thị xã. 

 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu). 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp thống nhất 

phân công nhiệm vụ cho các đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng TTHC thị xã. (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn 

bị nội dung họp). 

 + Mời dự: lãnh đạo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng 

Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH, 

Trung tâm phát triển quỹ đất; VP: CVP – Ngô Thị Bích Nhung + 

Yến (CV).  
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 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND ). 

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam tiếp, làm việc với 

Đoàn kiểm tra công nhận, công nhận lại đạt chuẩn quốc gia phổ cập 

giáo dục – xóa mù chữ trên địa bàn thị xã năm 2019. 

 + Mời dự: thành phần theo Quyết định 2623/QĐ-UBND ngày 

11/11/2019 của UBND thị Xã; HT. các trường Mầm non, Tiểu học, 

THCS, THPT, Trường PTDTNT – THCS Bình Long, Trung tâm 

GDNN – GDTX thị xã (Giao Phòng Giáo dục mời). 

 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).  

- 15g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp đánh giá, phân 

loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền 

quản lý của UBND thị xã năm 2019. 

 + Mời dự: lãnh đạo và 01 chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã, CVP- Ngô 

Thị Bích Nhung. 

 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND). 

THỨ NĂM (12/12): 

Sáng:  

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự hội nghị kiểm điểm tập 

thể Ban chấp hành Đảng bộ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ Công an thị xã. 

 + Địa điểm: Công an thị xã. 

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều họp Tổ đại biểu 

HĐND trước kỳ họp thứ bảy, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-

2021. 

 + Mời dự: thành phần theo Kế hoạch số 127/KH-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND thị xã; VP: Vũ (CV). 

 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu). 

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang họp Tổ đại biểu 

HĐND trước kỳ họp thứ bảy, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-

2021. 

 + Mời dự: thành phần theo Kế hoạch số 127/KH-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND thị xã; VP: Dung (CV). 
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 + Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Quang – PCT. HĐND thị xã. 

- 7g30: Phó TB. Kinh tế - xã hội HĐND thị xã – Giang Thanh Phát họp Tổ đại 

biểu HĐND trước kỳ họp thứ bảy, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 

2016-2021. 

 + Mời dự: thành phần theo Kế hoạch số 127/KH-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND thị xã: VP: Tấn (CV). 

 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND thị xã). 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS thị xã dự khai 

mạc giải bóng đá truyền thống lực lượng vũ trang thị xã lần thứ XI, 

năm 2019. 

 + Cùng dự: thành phần theo Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 

18/11/2019 của UBND thị xã. 

 + Địa điểm: Ban CHQS thị xã. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã 

dự Lễ kỷ niệm 45 năm giải phóng huyện Bù Đăng (14/12/1974-

14/12/2019). 

 + Địa điểm: Nhà văn hóa huyện Bù Đăng (đường 14 tháng 12, thị trấn 

Đức Phong). 

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự họp thẩm định hệ 

số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất 

thực hiện dự án đường dây 220KV Lộc Ninh – Bình Long 2 đoạn qua 

thị xã Bình Long. 

 + Cùng dự: lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất. 

+ Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).  

Chiều: 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự họp giao ban XDCB về 

nội dung giãn tiến độ một số dự án từ nguồn tiền sử dụng đất do hụt thu 

và kế hoạch điều hòa vốn cuối năm khi báo cáo xin chủ trương của 

Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh. 

 + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A). 

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam chủ trì họp giải quyết 

nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Hồng Ngưng, tổ 5, khu phố Xa Cam 

II, phường Hưng Chiến theo Công văn số 1174/UBND-NC ngày 
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25/7/2019 của UBND thị xã (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung 

họp). 

 + Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – 

MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, 

Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP - 

Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV). 

 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu). 

THỨ SÁU (13/12): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương họp Ban Thường vụ Thị 

ủy. 

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam chủ trì họp nghe báo 

cáo tham mưu giải quyết kiến nghị của 03 hộ dân: ông Đặng Tăn Tỵ, 

bà Bùi Thị Thê, ông Nguyễn Đình Ân. (Giao Trung tâm phát triển 

quỹ đất chuẩn bị nội dung báo cáo). 

 + Mời dự: lãnh đạo: TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng, TP. Tài chính – KH, CT. UBND phường: Hưng 

Chiến, Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV). 

 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).  

Chiều:  

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương; Phó Chủ tịch UBND thị 

xã – Trần Phương Nam nghe Tổ rà soát, báo cáo tiến độ và kết quả 

rà soát, giải quyết đơn thư. 

 + Cùng dự: PTB. Pháp chế HĐND thị xã; CVP – Ngô Thị Bích 

Nhung; PCVP – Nguyễn Duy Khang. 

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

THỨ BẢY (14/12): 

Chiều: 

- 16g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự cơm thân mật với 

Ban tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tàu Ô – Xóm ruộng – 

Một thời máu và Hoa”. 

 + Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản. 
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Tối: 

- 19g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Chương trình giao 

lưu văn nghệ “Tàu Ô – xóm ruộng một thời máu và hoa” của Bộ Tư 

lệnh Quân đoàn 4 tổ chức. 

+ Địa điểm: Khu di tích lịch sử Tàu Ô – Xóm ruộng. (xã Tân Khai, 

huyện Hớn Quản). 

 

(Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ 

chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước  

01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp 

với Văn phòng HĐND – UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo). 

Lịch này thay thư mời họp./. 

 

 

 

 TL/TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Ngô Thị Bích Nhung 
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