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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 38 (Từ ngày 14/9/2020 đến 19/9/2020) 

 

 

THỨ HAI (14/9): 

Sáng:  

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự công bố hết thời gian 

cách ly tại Khách sạn An Lộc Hotel & Spa (Giao Trung tâm Y tế chuẩn 

bị nội dung). 

 + Cùng dự: GĐ. Trung tâm Y tế, PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Long 

Anh), Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH.Quân sự thị xã, TP. Tài 

chính - KH, CT.UBND phường Hưng Chiến, GĐ. Khách sạn An Lộc 

spa; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Vinh (CV). 

 + Địa điểm: Khách sạn An Lộc Hotel & Spa. 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ủy viên 

UBND mở rộng thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Danh 

mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021- 2025; Báo cáo kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thị xã 9 tháng đầu năm và phương 

hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm  2020. (Giao Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã chuẩn bị nội dung, tài liệu họp). 

 + Mời dự: PCT. UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức; Ủy viên UBND thị 

xã; lãnh đạo: Công an thị xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, 

Trung tâm Y tế, Chi cục Thống kê; Chủ tịch UBND các xã, phường; 

VP: CVP - Trịnh Thị Hà + Yến (CV). 

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



- 14g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự họp xem xét, thống 

nhất việc thanh toán khối lượng còn lại của dự án BT đường Minh 

Hưng - Đồng Nơ. 

+ Địa điểm: UBND tỉnh (Phòng họp D). 

THỨ BA (15/9): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công 

dân định kỳ. 

+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã. 

+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị hiệp 

thương Ban chấp hành bước II Hội Người mù thị xã Bình Long khóa 

III, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 + Địa điểm: Hội Người mù thị xã. 

Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua 

dự thảo Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2020 (Giao Thị đoàn 

chuẩn bị nội dung họp). 

 + Mời dự: Lãnh đạo: Thị đoàn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Công an thị xã, BCH. Quân sự thị xã, Trung tâm 

Y tế, Phòng Kinh tế, Xí nghiệp Công trình đô thị, Đội Quản lý thị 

trường số 4, Ủy ban MTTQVN thị xã Liên đoàn lao động,; Trường 

THPT: chuyên Bình Long, thị xã Bình Long, Nguyễn Huệ; Trung tâm 

GDNN-GDTX thị xã; UBND các xã, phường; VP: CVP - Trịnh Thị Hà 

+ Hiếu (CV). (Đề nghị các đồng chí mang theo tài liệu dự thảo Kế 

hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2020 khi dự họp). 

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

THỨ TƯ (16/9): 

Sáng:  

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị 

ủy dự và làm việc với Đảng ủy, UBND phường Phú Thịnh về tình hình 



thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng 

cuối năm 2020. 

+ Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang. 

+ Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh. 

- 10g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND 

thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương 

Nam dự Lễ phật đản tại Chùa Phật Quốc Vạn thành. 

 + Địa điểm: Chùa Phật Quốc Vạn Thành. 

Chiều: 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị 

ủy nghe Thị đoàn báo cáo khó khăn của đội hình thanh niên tình 

nguyện trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.  

+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 15g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị 

ủy nghe Phòng Văn hóa – TT báo cáo khó khăn của hồ bơi.  

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

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

nghe Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã báo cáo tồn đọng, vướng 

mắc dự án Cầu vượt tuyến băng tải, Đường vành đai 12m Vùng đệm 

Nhà máy Xi măng Bình Phước (giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

phối hợp với Ban Quản lý Dự án Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 

1 chuẩn bị nội dung báo cáo). 

+ Mời dự: lãnh đạo: Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Nhà máy 

Xi măng Bình Phước, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý Đô 

thị, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai, Trung 

tâm Phát triển Quỹ đất, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – 

Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV). 

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

THỨ NĂM (17/9): 

Sáng: 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì đối thoại với 

hộ bà Bùi Thị Liên, ngụ tại khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, nội dung liên quan đến việc tháo gỡ nhà kho của bà 



Liên trên đất đã được UBND thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho bà Lưu Thị Hòa Anh. 

+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường; Phòng Tài chính – KH; Trung tâm Phát triển Quỹ đất; 

Chủ tịch UBND phường An Lộc; hộ bà Bùi Thị Liên (giao UBND 

phường An Lộc mời); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV). 

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

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến 

tập huấn Giảm nghèo thông tin năm 2020. 

 + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng 

Văn hóa và Thông tin; các xã, phường: lãnh đạo UBND + Cán bộ phụ 

trách công tác giảm nghèo và truyền thanh cơ sở. 

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

- 8g00:  Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự làm việc với đồng 

chí  Phan Văn Minh - Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Cao su 

Bình Long.  

+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

Chiều: 

- 13h30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam chủ trì cuộc họp giải 

quyết vụ việc của ông Vũ Văn Dân (vợ Nguyễn Thị Hồng Thảo), 

ngụ tại tổ 9, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh theo Thông báo 

số 498/TB-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh về kết luận của 

PCT. UBND tỉnh Trần Văn Mi tại buổi tiếp Công dân ngày 

18/8/2020 (giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 

Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo). 

+ Mời dự: lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; 

Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường; Thanh tra thị xã; Trung tâm PTQĐ; CT. UBND phường 

Phú Thịnh, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV). 

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

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì cuộc họp chấn 

chỉnh công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã 

Bình Long (giao Phòng Quản lý Đô thị chuẩn bị nội dung báo cáo). 

+ Mời dự: lãnh đạo: Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh, Phòng Quản lý Đô 

thị, Phòng Tư pháp thị xã, Chủ tịch + PCT. UBND các xã, phường + 



Công chức Giao thông thủy lợi, Địa chính xây dựng; VP: PCVP – 

Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV). 

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

THỨ SÁU (18/9): 

Sáng: 

- 7g00: Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị 

xã - Nguyễn Anh Đức dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần 

thứ V năm 2020. 

 + Cùng dự: PCVP - Nguyễn Duy Khang. 

  + Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh. 

 Ghi chú: Đại biểu nam mặc quần tây, áo sơ mi, thắt cà vạt; đại biểu nữ 

mặc bộ áo dài truyền thống. 

- 8g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam tiếp, làm việc với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về công tác phòng chống 

thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; nước sạch vệ sinh môi trường; quản lý hồ 

đập, kênh mương; việc rà soát bưng bàu, hầm đất để đầu tư tích nước 

về mùa khô (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo). 

 + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng 

Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; UBND các xã, 

phường; VP: CVP - Trịnh Thị Hà + Tấn (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 BẢY (19/9): 

Sáng: 

- 9g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND 

thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình bàn giao công trình 

“Ánh sáng Biên cương”. 

+ Địa điểm: 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 

 

 

 

 

Trịnh Thị Hà 
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