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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 12 (Từ ngày 16/03/2020 đến 20/3/2020) 

 

 

THỨ HAI (16/3) : 

Sáng: 

- 8g00: Chủ tịch , các Phó Chủ tịch HĐND – UBND thị xã dự Hội nghị trực 

tuyến với các Huyện, Thị, Thành uỷ, nội dung: Quán triệt thựchiện các 

nội dung: Công tác phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng nông thôn 

mới; công tác xoá đói giảm nghèo; công tác đảm bảo an ninh, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

 + Cùng dự: Thường trực HĐND thị xã; CVP – Ngô Thị Bích Nhung. 

 + 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. 

THỨ BA (17/3) : 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương tiếp công dân định kỳ. 

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

+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 

 - 7g30: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở. 
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Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự làm việc với 

đoàn kiểm tra Quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình 

Phước. 

 + Địa điểm: Ủy ban MTTQVN thị xã. 

THỨ TƯ (18/3): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì nghe báo cáo tiến độ 

thực hiện về phương án triển khai hạ tầng Trung tâm hành chính mới 

thị xã Bình Long (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị 

nội dung họp). 

 + Kính mời dự:Thường trực Thị ủy. 

 + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch 

UBND thị xã – Trần Phương Nam; lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, 

Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH, Ban Quản lý đầu tư 

xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Đơn vị tư vân (Giao Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng mời); VP: CVP – Ngô Thị Bích Nhung + Yến 

(CV). 

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

Chiều: 

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

– Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy tiếp và làm việc với 

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. 

 + Địa điểm:Hội trường Thị ủy. 

THỨ NĂM (19/3): 

Sáng:  

- 8g00:  Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự họp Đảng ủy Quân sự. 

 + Địa điểm: Ban CHQS thị xã. 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở. 
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THỨ SÁU (20/3): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở. 

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 

vớiVăn 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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