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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 22  tháng 6 năm 2020 
 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 26 (Từ ngày 22/6/2020 đến 27 /6/2020) 

 

THỨ HAI (22/6) : 

Sáng:  

- 8g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp bàn 

thống nhất hướng đề xuất hỗ trợ nông dân có tiêu chết trên địa bàn 

theo chỉ đạo UBND tỉnh. 

 + Địa điểm: Sở Nông nghiệp – PTNT tỉnh (Phòng họp A). 

Chiều: 

- 15g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông 

qua Kế hoạch bảo vệ khu cách ly tại khách sạn An Lộc Hotel&Spa 

(giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung). 

+ Mời dự: GĐ Trung tâm Y tế, PGĐ Trung tâm Y tế (Đ/c Long Anh), 

Trưởng Công an, CHT. BCH.Quân sự, TP. Tài chính – KH, CT.UBND 

phường Hưng Chiến, GĐ. Khách sạn An Lộc Hotel&spa; VP: PCVP – 

Trịnh Thị Hà + Vinh (CV). 

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

THỨ BA (23/6) : 

Sáng: 

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

nhất phân bổ nguồn kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (giao Phòng VHTT 

chuẩn bị nội dung báo cáo). 

 + Mời dự: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. 

Văn hóa – TT, Chủ tịch UBND + CT. Ủy ban MTTQVN các xã, 

phường; VP: PCVP – Trịnh Thị Hà + Hiếu (CV). 

 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu). 
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- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam 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.  

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự hội nghị trực tuyến của 

Bộ Công an về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-

X11. 

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

Chiều: 

- 13g30:  Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch 

HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tiếp xúc cử tri với Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV. 

 + Cùng dự: thành phần theo Thông báo số 136/TB-UBND ngày 

19/6/2020 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, 

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển 

quỹ đất, Phòng Lao động TB&XH, UBND phường An Lộc. 

 + Địa điểm: UBND phường An Lộc. 

- 15g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương cùng Thường trực Thị ủy dự 

và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để báo cáo tiếp thu ý kiến góp 

ý của các đồng chí UV.BTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị 

trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ thị xã Bình Long 

nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

+ Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. 

THỨ TƯ (24/6): 

Sáng:  

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Chương trình 

“Giao lưu chi hội trưởng tiêu biểu” cụm số 02. 

 + Địa điểm: Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy Tà Thiết, xã Lộc 

Thành, huyện Lộc Ninh.  

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Lễ trao huy hiệu 

Đảng; sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020; khen thưởng công 

tác tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đại hội đại 

biểu đảng bộ phường khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 + Địa điểm: UBND phường An Lộc. 
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- 8g00: Chủ tịchUBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp Ban chỉ đạo Đại 

hội thi đua yêu nước lần thứ III năm 2020 để chuẩn bị cho Đại hội 

nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung 

họp). 

 + Mời dự: thành phần theo Quyết định 796/QĐ-UBND ngày 

27/5/2020 của UBND thị xã: TP. Nội vụ, CVP. HĐND – UBND thị 

xã, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài chính – 

KH, TP. Kinh tế, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), TP. Giáo dục & ĐT, TP. 

Văn hóa – TT, GĐ. Trung tâm Y tế, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, 

TB. Tuyên giáo Thị ủy, Chánh Thanh thị xã, CT. Hội Liên hiệp phụ 

nữ, BT. Thị đoàn, PCT. Liên đoàn lao động (Đ/c Chung), PTB. Tổ 

chức Thị ủy (Đ/c Hoàng); VP: Hiếu (CV). 

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

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương Họp Thường trực Thị ủy.  

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 14g00:  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. 

- 14g00:  Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Tài chính – KH thị xã dự họp 

thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương 

giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2021; xem xét chủ trương vay 

vốn ADB. 

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

 

THỨ NĂM (25/6): 

Sáng: 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã -  Vũ Hồng Dương dự Hội nghị Sơ kết công tác 

6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.  

+ Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. 

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

qua Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế Logo và Quyết định thành lập 

Ban tổ chức cuộc thi thiết kế Logo. (Giao Phòng Văn hóa – TT chuẩn 

bị nội dung họp). 
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 + Mời dự: TB. Tuyên giáo Thị ủy ,TP. Văn hóa – TT, TP. Nội vụ; TP. 

Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, PTP. Văn hóa – TT; 

CVP. HĐND – UBND thị xã; VP: PCVP – Trịnh Thị Hà + Dung (CV). 

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

Chiều: 

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

THỨ SÁU (26/6): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự hội nghị Ban chấp 

hành mở rộng lần thứ 28. 

 + Cùng dự: CVP – Ngô Thị Bích Nhung. 

+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy. 

Ghi chú: Trang phục nam mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, nữ mặc bộ áo 

dài truyền thống (Sau hội nghị có nội dung chụp hình để phục vụ việc 

trình chiếu tại Đại hội Đại biểu thị xã). 

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với 

Đoàn giám sát Ủy ban MTTQVN tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và kiểm tra, giám sát việc 

tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn thu vận động, ủng hộ công tác 

phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Lao 

động TB&XH thị xã, UBND các phường: An Lộc, Hưng Chiến chuẩn 

bị báo cáo tóm tắt công tác triển, khai thực hiện; cung cấp danh 

sách, tài liệu liên quan; 

 + Mời dự: TB. Dân vận Thị ủy - CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TP. 

Lao động TB&XH thị xã; lãnh đạo: UBND các phường: An Lộc, 

Hưng chiến; VP: PCVP – Trịnh Thị Hà + Vinh (CV). 

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

Chiều: 

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

THỨ BẢY (27/6): 

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp mặt nhân 

ngày Gia đình Việt Nam 28/6 của Hội nữ Doanh nhân tỉnh Bình 

Phước. 

 + Cùng dự: CVP. HĐND-UBND thị xã. 
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 + Địa điểm: Công ty Long Hải Nhật Trường (ấp Tằng Hách, xã An 

Phú, 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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