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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 51 (Từ ngày 16/12/2019 đến 20/12/2019) 
 

 

 

THỨ HAI (16/12) :  

Sáng: 

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều; Phó Chủ tịch HĐND 

thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự họp Thường trực HĐND thị xã. 

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

- 9g00: Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Minh Hợi chủ trì Hội nghị Liên tịch 

lần thứ hai chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp thứ chín HĐND thị xã 

khóa XI. 

+ Mời dự: CT. UBND thị xã – Vũ Hồng Dương; Thường trực HĐND 

thị xã; lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã; Phó 02 ban HĐND thị xã; 

Tòa án nhân dân thị xã; Viện kiểm sát nhân dân thị xã; Chi cục Thi 

hành án dân sự thị xã; Phòng Tài chính – KH; Phòng Nội vụ, Phòng 

Văn hóa - TT, Văn phòng Thị ủy; Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã; 

VP: CVP – Ngô Thị Bích Nhung, PCVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV). 

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

Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều dự và chỉ đạo kiểm 

điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 

2019. 

 + Địa điểm: Phòng Tài nguyên – MT thị xã. 

- 15g00: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều dự và chỉ đạo kiểm 

điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 

2019. 

 + Địa điểm: Đảng ủy phường An Lộc. 
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- 15g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì làm việc với Đài phát 

thanh truyền hình và Báo Bình Phước về thống nhất nội dung, kịch bản 

và công tác tổ chức Chương trình “Ấm áp tình Xuân”. 

 + Mời dự: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TB. Tuyên giáo Thị ủy, PTP. 

Lao động TB&XH thị xã, QTP. Văn hóa – TT, Trưởng Công an thị xã, 

CHT. Ban CHQS thị xã, Công ty Cổ phần SX-XD-TM và Nông nghiệp 

Hải Vương; Ông Nguyễn Tấn Hưng – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy;  bà Hoàng Thị Hồng Vân – Bí thư, Chủ tịch UBND 

phường An Lộc; VP: CVP – Ngô Thị Bích Nhung, PCVP – Trịnh Thị Hà 

+ Dung (CV). 

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

- 15g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự bàn giao nhiệm vụ Chỉ 

huy trưởng Ban CHQS thị xã. 

 + Địa điểm: Ban CHQS thị xã. 

- 16g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự cơm thân mật chia 

tay đồng chí Đinh Danh Phú – Nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị 

xã. 

 + Địa điểm: Ban CHQS thị xã. 

THỨ BA (17/12):  

Sáng:    

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân 

định kỳ.  

+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã. 

+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 

- 7g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực 

tuyến học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020. 

 + Cùng dự: lãnh đạo Hai ban HĐND thị xã, LĐVP. 

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

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều dự Hội nghị và chỉ 

đạo kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng 

viên năm 2019. 

 + Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã. 
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- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam tiếp, làm việc với Tổ 

công tác kiểm tra quỹ đất công trên địa bàn tỉnh. (Giao Phòng Tài  

nguyên – MT phối hợp với Phòng Tài chính - KH, Trung tâm phát triển 

quỹ đất chuẩn bị nội dung, tài liệu). 

 + Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH, 

Trung tâm phát triển quỹ đất; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn 

(CV). 

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

- 10g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương cùng Thường trực Thị ủy 

đi cùng Đoàn công tác của Trung ương thăm mô hình sản xuất nông 

nghiệp công nghệ cao. 

- 10g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương cùng Thường trực Thị ủy 

dự tiếp đoàn công tác của Trung ương đến thăm và tặng quà gia đình 

chính sách trên địa bàn thị xã. 

+ Địa điểm: Nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Miên. 

- 11g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dùng cơm với Đoàn công 

tác của Trung ương. 

 + Địa điểm: Khách sạn An Lộc. 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần 

Phương Nam chủ trì đối thoại với bà Lê Thị Hồng Ngưng, ngụ tại tổ 5, 

khu phố Xa Cam II, phường Hưng Chiến về khiếu nại Công văn số 

1174/UBND-NC ngày 25/7/2019 về việc trả lời nội dung đơn của bà 

Lê Thị Hồng Ngưng. (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung 

họp). 

 + Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý 

đô thị, Văn phòng Chi nhánh đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ 

đất, UBND phường Hưng Chiến, bà Lê Thị Hồng Ngưng; VP: PCVP – 

Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV). 

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

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự buổi làm việc của Đoàn 

công tác Trung ương. 

 + Địa điểm: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long. 

- 13g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều dự và chỉ đạo hội 

nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019. 
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 + Địa điểm: Trường THPT chuyên Bình Long. 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã dự họp 

kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chính sách về huy động và sử 

dụng nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. 

 + Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- 14g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự họp mặt trang 

trại, doanh nghiệp huyện Hớn Quản năm 2019. 

 + Địa điêm: UBND huyện Hớn Quản. 

THỨ TƯ (18/12): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự kỳ họp thứ chín, 

Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 + Mời dự: Có thư mời riêng; VP: LĐVP. 

 + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã. 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Lễ tổng 

kết, trao giải Hội thị Sáng tạo kỹ thuật lần thứ V (2018-2019) và phát 

động Hội thi lần VI (2020-2021). 

 + Địa điểm: Hội trường tỉnh. 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tiếp tục dự kỳ họp 

thứ chín, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.+ 

Mời dự: Có thư mời riêng; VP: LĐVP. 

 + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã. 

THỨ NĂM (19/12): 

Sáng:  

- 7g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự và chỉ đạo Lễ phát động 

mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo 

đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

 + Địa điểm: Hội trường Công an thị xã. 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã lãnh đạo Công an thị xã dự Hội nghị tổng kết 

công tác Dân vận; quy chế dân chủ cơ sở năm 2019; Sơ kết Chương 

trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với lực lượng vũ trang tỉnh 

năm 2019. 
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 + Cùng dự: lãnh đạo: Ban CHQS thị xã. 

 + Địa điểm: Công an tỉnh (Hội trường B). 

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều dự và chỉ đạo hội 

nghị kiểm điểm, đánh gia phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019. 

 + Địa điểm: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự và chỉ đạo Hội nghị tổng 

kết công tác Đảng năm 2019 của Đảng bộ Công an thị xã. 

 + Địa điểm: Hội trường Công an thị xã. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CT. Hội Khuyến học thị xã dự Hội 

nghị tổng kết công tác khuyến học và tổng kết thực hiện Quyết định 

281/QĐ-TTg năm 2019. 

 + Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. 

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Lễ khai mạc và 

tham quan diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019. 

 + Địa điểm: Xí nghiệp cơ khí chế biến 30/4 (xã Tân Hưng, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước). 

Chiều: 

- 16g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự kỷ niệm 75 năm 

ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam (22/12/1944-22/12/2019), 

mừng Xuân Canh Tý năm 2020. 

 + Địa điểm: Cụm 5 Quân Báo (ngã ba Đồng Tâm, xã Lộc Hưng, Lộc 

Ninh). 

THỨ SÁU (20/12): 

Sáng: 

- 6g15: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ viếng nghĩa 

trang liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và 

30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019). 

 + Cùng dự: thành phần theo Thông báo số 702/TB-UBND ngày 

12/12/2019 của UBND thị xã. 

 + Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản. 
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- 7g30: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày 

hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-12/20/2019) và 75 năm Ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt nam (22/12/1994-22/12/2019). 

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy. 

 + Mời dự: thành phần theo Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 

10/12/2019 của UBND thị xã; có thư mời riêng; VP: LĐVP. 

 + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã. 

- 8g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự Lễ kỷ niệm 75 năm 

ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy. 

 + Cùng dự: lãnh đạo: Công an thị xã, Hội Cựu chiến binh thị xã. 

 + Địa điểm: Hội trường tỉnh. 

Chiều:  

- 16g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam; Phó Chủ tịch 

HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự đêm hội “Ấm tình biên 

cương” năm 2019 tại Đồn biên phòng Lộc thiện, xã Lộc Thiện, 

huyện Lộc Ninh. 

 + Cùng dự: BCH. Quân sự thị xã, VP: Đ/c Hoàng (CV). 

 + Địa điểm: Đồn biên phòng Lộc thiện, xã Lộc Thiện, huyện Lộc 

Ninh. 
 

(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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