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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 10 (Từ ngày 02/03/2020 đến 06/3/2020) 

 

 

THỨ HAI (02/3) :  

Sáng: 

- 7g00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ chào cờ. 

 + Mời dự: Thành phần theo Công văn số 772/UBND-NC ngày 

25/6/2018 của UBND thị xã. 

  + Địa điểm: UBND thị xã. 

- 9g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự họp xem xét lựa 

chọn vị trí và diện tích đất tại khu đô thị mới Nam An Lộc để thanh 

toán cho dự án BT đường Minh Hưng – Đồng Nơ. 

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

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp giải quyết những 

tồn đọng, vướng mắc thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 752 

(Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung họp). 

+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam; thành phần theo 

Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBDN thị xã, VP: 

PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV). 

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

THỨ BA (03/3) : 

Sáng: 

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

+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; lãnh đạo: 

Phòng Tài nguyên - MT thị xã, Thanh tra thị xã. 
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+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự họp Ban chỉ đạo 

Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phát triển kinh tế xã 

hội vùng dân tộc thiểu số miền núi, biên giới về phân bổ vốn giảm 

1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo năm 2020 và vốn phát 

triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi, biên giới năm 

2020. 

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

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự lễ bàn giao, tiếp 

nhận trạm cấp nước sinh hoạt xã Thanh Lương, Thanh Phú theo chỉ 

đạo của UBND thị xã. 

 + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương. 

Chiều: 

- 13g03: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp góp ý quy hoạch 

chi tiết 1/500 khu đất sân banh Lòng Chảo. 

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, TT. HĐND thị xã. 

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

Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Phòng Tài 

chính – KH, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đơn vị tư vấn (Giao Phòng 

Quản lý đô thị mời), UBND phường Phú Đức; VP: CVP – Ngô Thị 

Bích Nhung + Tấn (CV). 

 + Địa điểm: UBN thị xã (Phòng họp HĐND). 

- 16g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Lễ kỷ niệm 61 năm 

ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2020), 31 năm Biên 

phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2020) và đồng chí Trung tá Nguyễn 

Văn Hạnh – Tiểu đoàn trưởng mới về nhận công tác tại Tiểu đoàn. 

 + Địa điểm: Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (ngã 3 Đồng Tâm, xã 

Lộc Thịnh, Lộc Ninh). 

THỨ TƯ (04/03): 

Sáng: 

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Hội 

đồng thẩm định sáng kiến ngành Giáo dục cấp thị xã. (Giao Phòng 

Giáo dục & ĐT thị xã chuẩn bị nội dung họp). 

 + Mời dự: TP. Giáo dục & ĐT thị xã, PTP. Nội vụ (Đ/c Hiền), PGĐ. 

Trung tâm GDNN – GDTX (Đ/c Quân), PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c 

Kim), CV. Phòng Giáo dục & ĐT (Đ/c Quang, Quản, Hậu); VP: CVP – 

Ngô Thị Bích Nhung + Dung (CV). 
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 + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp HĐND). 

- 10g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự buổi làm việc của Đ/c 

Nguyễn Văn Lợi – UBTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với Công ty SXKD 

TM và Nông nghiệp Hải Vương về tình hình thực hiện các dự án 

Khu công nghiệp, khu dân cư, Trung tâm thương mại, Khu nông 

nghiệp công nghệ cao; các dự án hợp tác với Tỉnh ủy. 

 + Địa điểm: Khách sạn An Lộc. 

Chiều: 

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

những tồn đọng, vướng mắc dự án điện năng lượng mặt trời Lộc 

Ninh – Bình Long 2. (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị 

nội dung họp). 

 + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam; thành phần theo 

Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND thị xã: 

PGĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất (Đ/c Hùng), PTP. Tài nguyên – 

MT (Đ/c Hà), PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), PTP. Quản lý đô thị  

(Đ/c Vân), PTP. Kinh tế (Đ/c Tưởng), TB. BTGMP Công ty Hưng 

Hải – Nguyễn Lê Trường,  CV. Trung tâm PTQĐ (Đ/c Phong, Đ/c 

Thúy), CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Kỹ thuật 

Công ty Hưng Hải (Đ/c Hùng), PCT. UBND xã Thanh Lương (Đ/c 

Tự), CB. Địa chính xã Thanh Lương (Đ/c Thịnh), VP: PCVP – 

Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV). 

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

THỨ NĂM (05/03): 

Sáng:  

- 7g30:  Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương; Phó Chủ tịch UBND thị xã 

– Hoàng Thị Hồng Vân họp Ban Thường vụ Thị ủy. 

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

Chiều: 

- 13g30:  Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp giải quyết tồn 

đọng, vướng mắc thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu vượt tuyến băng 

tải và đường vành đai 12m vùng đệm Nhà máy Xi măng Bình Phước. 

(Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung họp). 

 + Mời dự:  PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam, Thành phần theo 

Quyết định 1337/QĐ-UBND ngày 17/06/2019 của UBND thị xã; VP: 

PCVP – Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV). 

 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND). 
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- 15g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp giải quyết kiến 

nghị của bà Đỗ Ngọc Lan, phường Hưng Chiến. 

 + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất, Xí 

nghiệp công trình đô thị, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; 

UBND phường Hưng Chiến; VP: CVP – Ngô Thị Bích Nhung + Vũ 

(CV). 

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

THỨ SÁU (06/03): 

Sáng: 

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực 

tuyến đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 

2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy. 

+ Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, 

Ban Tổ chức Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; 

các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; Thường trực Đảng ủy, CT. UBND, 

Trưởng khối dân vận các xã, phường. 

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

Chiều: 

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

 (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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