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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 27(Từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020) 

 

 

THỨ HAI (29/6) : 

Sáng:  

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

qua Kế hoạch bảo vệ khu cách lý tại khách sạn An Lộc 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 spa; lãnh đạo: UBND 

huyện Chơn Thành, Trưởng Công an huyện Chơn Thành, GĐ. Trung 

tâm Y tế huyện Chơn Thành; VP: PCVP – Trịnh Thị Hà + Vinh (CV). 

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

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Hội nghị trực 

tuyến sơ kết công tác dân vận; Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 

2020.  

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

Chiều: 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương 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). 

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam chủ trì họp triển khai 

Kế hoạch xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn thị 

xã. 



 + Mời dự: TP. Tài chính – KH, PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà), PTP. 

Tư pháp (Đ/c Sinh), PTP. Kinh tế (Đ/c Tưởng), PCCT. Chi cục thuế 

khu vực Bình Long – Hớn Quản (Đ/c Hùng), PTP. Tài chính – KH 

(Đ/c Hưng), PGĐ phụ trách Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c 

Trí), CV. Phòng Tài chính – KH (Đ/c Phượng), CV. Phòng Tài nguyên 

– MT (Đ/c Dương),  CV. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản 

(Đ/c Nga), CT. UBND + cán bộ địa chính các xã, phường. 

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

THỨ BA (30/6) : 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dự Đại hội thi đua yêu nước 

thị xã Bình Long lần thứ III, giai đoạn 2015-2020. 

 + Cùng dự: CVP – Ngô Thị Bích Nhung; PCVP – Trịnh Thị Hà. 

+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã. 

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam tiếp công dân định kỳ. 

+ Mời dự: thành phần theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 

22/01/2020 của HĐND thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c 

Hải), PTP. Nội vụ (Đ/c Hiền), CN. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, PTB. 

Pháp chế HĐND thị xã, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú, CT. UBND 

phường Hưng Chiến; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã, 

Thanh tra thị xã. 

+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 

- 8g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Tài chính – KH thị xã dự triển 

khai Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán ngân 

sách địa phương năm 2019 của tỉnh Bình Phước. 

   + Cùng dự: Lãnh đạo Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản. 

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

Chiều: 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng 

Thị Hồng Vân dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh. 

 + Cùng dự: TP. Nội vụ + Công chức làm công tác cải cách hành chính, 

CVP. HĐND – UBND thị xã. 

 + Địa điểm: Hội trường tỉnh. 



THỨ TƯ (01/7): 

Sáng:  

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam chủ trì họp bàn kế 

hoạch xử lý các vướng mắc giải phóng mặt bằng để thi công công trình 

phân pha dây dẫn đường dây 110KV 177 Bình Long 2 – 175 Mỹ 

Phước đoạn đi qua thị xã. 

 + Mời dự: Lãnh đạo: Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, Công ty 

Điện lực Bình Phước, Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên 

– MT, Phòng Kinh tế, UBND xã thanh lương; VP: PCVP – Nguyễn 

Duy Khang + Tấn (CV). 

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

Chiều: 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự họp Tổ công tác và Tổ 

giúp việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước. 

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

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT 

thị xã dự Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo một số khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất xử lý trong việc thực hiện Nghị quyết số 

09/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 

08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh. 

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

THỨ NĂM (02/7): 

Sáng: 

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị sơ kết 

giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS HCM thị xã 

Bình Long, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

 + Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã. 

- 8g00: Chủ tịchUBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự họp trực tuyến phiên họp 

Chính phủ tháng 6/2020 với các địa phương. 

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

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

kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện và báo cáo công tác chuẩn bị Đại 

hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 

2025.  



+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị 

xã dự họp thông qua phương án thiết kế kỹ thuật – Dự toán đo chỉnh lý 

bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai cho các huyện, thị xã. 

   + Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. 

Chiều: 

- 14g00: Chủ tịchUBND thị xã – Vũ Hồng Dương Dự họp trực tuyến phiên họp 

Chính phủ tháng 6/2020 với các địa phương. 

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

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

thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 

tháng cuối năm 2020. 

 + Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế thị xã. 

THỨ SÁU (03/7): 

Sáng: 

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

Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 29. 

 Nội dung: Thông qua Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã 

Bình Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tài liệu: Đề nghị các đồng chí lấy tài liệu trên phần mềm họp không 

giấy. 

 + Địa điểm: Hội trường Thị ủy. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Văn hóa – TT thị xã dự Hội nghị 

trực tuyến sơ kết 6 tháng và giao ban ngành Thông tin và truyền thông. 

 + Cùng dự: công chức, viên chức có liên quan của Phòng Văn hóa - 

Thông tin thị xã. 

 + 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.  

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

khối Khoa giáo văn xã 6 tháng đầu năm. 

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

 



 

THỨ BẢY (04/7): 

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

“Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè” năm 2020 và Chương trình 

ký kết thực hiện phong trào thi đua “Ánh sáng biên cương”. 

 + Địa điểm: 7g30: Phòng Văn hóa – TT thị xã (Trung tâm hoạt động 

TTN cũ); 10g00: Đồn biên phòng Lộc Thành, xã Lộc Thành, 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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