
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ BÌNH LONG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bình Long, ngày 29  tháng 4 năm 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 19 (Từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020) 

 

 

 

THỨ HAI (04/5) : 

Sáng:  

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương họp Thường trực Thị ủy. 

  + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 9g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương cùng Thường trực Thị ủy 

làm việc với lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị. 

 + Cùng dự: PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam. 

  + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

Chiều: 

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự trao Quyết 

định điều động, bổ nhiệm cán bộ. 

 + Địa điểm: Hội trường Thị ủy. 

- 15g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự xem xét nội dung, trình tự 

thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải 

tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025, định hướng phát triển đến năm 

2030. 

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

THỨ BA (05/5) : 

Sáng: 

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

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi kiểm tra công 

tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Thanh Phú. 

 + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự họp xem xét đồ án chi 

tiết các khu dân cư phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất.  

 + Mời dự: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. 

+ Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D). 

Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam chủ trì họp giao ban 

khối Sản xuất quý I/2020. 

 + Mời dự: Thành phần theo quy định; VP: PCVP – Nguyễn Duy 

Khang + Tấn (CV). 

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

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự họp Ban chỉ đạo lập 

quy hoạch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 

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

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân nghe kết luận 

công bố kiểm tra. 

 + Địa điểm: Hội trường Thị ủy. 

THỨ TƯ (06/5): 

Sáng:  

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

đạo Công nghệ thông tin và tổ giúp việc Ban chỉ đạo ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 

năm 2020. 

 + Mời dự: TP. Văn hóa; CVP. HĐND-UBND; PTP. Nội vụ; TP. Tài 

chính-KH; TP. Giáo dục & ĐT; TP. Quản lý Đô thị; CT. Ủy ban 

MTTQVN thị xã, CT. Hội Nông dân, CT. Hội Phụ nữ, CT. Hội Cựu 

chiến binh, CVP. Thị ủy ; PTP. Văn hóa – TT, GĐ. VNPT chi nhánh 

Bình Long; GĐ. Trung tâm Y tế; GĐ. Xí nghiệp Công trình đô thị; Đại 

diện lãnh đạo Công an thị xã;  Tổ giúp việc: CV. Phòng Văn hóa – TT 
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(phụ trách công nghệ thông tin); CV. Văn phòng HĐND – UBND thị 

xã (Đ/c Hoàng); VP: LĐVP. 

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

 

 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự buổi thông qua Dự thảo 

văn kiện và phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ thị xã 

Bình Long nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 + Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. 

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực 

tuyến quán triệt, phổ biến chủ trương tiếp nhận hồ sơ trên môi 

trường điện tử. 

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy. 

 + Mời dự: Trưởng các Phòng chuyên môn thị xã + Cán bộ phụ trách 

bộ phận một cửa thị xã; Bí thư + Chủ tịch + Cán bộ phụ trách bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường. 

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

THỨ NĂM (07/5): 

Sáng: 

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

thường trực giúp việc chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN trên 

địa bàn tỉnh. 

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

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Tổ 

công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Giao các đơn vị liên quan 

chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 603/UBND-NC ngày 

21/4/2020 của UBND thị xã và Công văn số 623/TRS ngày 

28/4/2020 của Tổ rà soát giải quyết đơn thư thị xã). 

+ Mời dự: Đ/c Trần Phương Nam – PCT.UBND thị xã; Thành viên 

Tổ tiếp công dân theo Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 

của UBND thị xã: Phó Chánh Thanh tra; PCVP.HĐND-UBND (Đ/c 

Khang); PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà); PTP. Quản lý đô thị (Đ/c 

Thanh); GĐ. Ban QLDA ĐTXD; ĐT. Đội an ninh Công an thị xã; 

PCN. Ủy ban Kiểm tra (Đ/c Phẩm); PTB. Dân vân (Đ/c Hoàn); PCT. 



4 

 

UBMTTQVN (Đ/c Hoa); PTB. Pháp chế HĐND; GĐ. Chi nhánh VP 

Đăng ký đất đai; CT.UBND các xã – phường; TTV. Thanh tra thị xã 

(Đ/c Hoa); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Vũ, Dung (CV). 

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

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp nghe Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả thị xã báo cáo tình hình hoạt động quý I/2020 

và phương hướng nhiệm vụ quý II/2020. 

 + Mời dự: TP. Tài nguyên & MT; TP. Lao động TB&XH; TP. Quản lý 

đô thị; TP. Tư pháp; GĐ. Chi nhánh VP Đăng ký đất đai; TP. Kinh tế; 

TP. Giáo dục & ĐT; TP. Văn hóa – TT; CCT. Chi Cục thuế; TP. Tài 

chính – KH; TP. Nội vụ thị xã; Kho bạc Nhà nước thị xã; Công an; 

Công chức làm việc tại bộ phận một cửa điện tử thị xã; VP: CVP – Ngô 

Thị Bích Nhung + Hoàng (CV). 

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

THỨ SÁU (08/5): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự Đại hội đại biểu Đảng bộ 

phường Hưng Chiến lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. (phiên chính 

thức) 

  + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến. 

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giao 

ban khối Văn xã quý I/2020. 

 + Mời dự: Thành phần theo quy định; VP: PCVP – Trịnh Thị Hà + 

Dung (CV). 

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

Chiều: 

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

chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng khu dân cư Phú Tân, phường 

Hưng Chiến (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung báo 

cáo). 

 + Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm 

Phát triển quỹ đất, TP. Tài chính – KH, UBND phường Hưng chiến; 

VP: CVP – Ngô Thị Bích Nhung + Tấn (CV). 

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