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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 51 (Từ ngày 14/12/2020 đến 19/12/2020)  

 

THỨ HAI (14/12): 

Sáng:   

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự lớp bồi dưỡng, cập 

nhật kiến thức dành cho chức danh Phó Bí thư Cấp ủy cấp huyện và 

tương đương năm 2020 (lớp thứ 4). (từ ngày 14/12 đến ngày 

18/12/2020). 

 + Địa điểm: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (số 419, đường 

Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội). 

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Khai mạc giải bóng 

đá lực lượng vũ trang. 

 + Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. 

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức ủy quyền Trưởng 

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã dự khai giảng lớp tập huấn công tác 

trẻ em năm 2020. 

 + Địa điểm: Hồ bơi Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã. 

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng đồng chí Bí thư 

Thị ủy đi thực tế kiểm tra tiến độ triển khai dự án tuyến đường ĐT 752. 

 + Địa điểm: Tập trung xuất phát tại Thị ủy. 

Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự chỉ đạo Hội nghị 

kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Chi 

bộ Phòng Kinh tế thị xã. 

 + Cùng dự: TB. Tổ chức Thị ủy - TP. Nội vụ, PCN. Ủy ban kiểm tra Thị 

ủy (Đ/c Liên), PCVP. Thị ủy (Đ/c Tâm). 

 + Địa điểm: Phòng Kinh tế thị xã. 

- 15g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự công bố và trao 

Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ công chức. 

 + Địa điểm: UBND phường Phú Đức. 
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- 15g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự công bố và trao 

Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ công chức. 

 + Địa điểm: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã. 

THỨ BA (15/12): 

Sáng: 

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang chủ trì Hội nghị 

Liên tịch lần thứ hai chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp thứ mười ba, 

HĐND thị xã khóa XI. 

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy. 

+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; lãnh đạo: Ủy ban 

MTTQVN thị xã; Phó 02 ban HĐND thị xã; Tòa án nhân dân thị xã; 

Viện kiểm sát nhân dân thị xã; Chi cục Thi hành án dân sự thị xã; 

Phòng Tài chính – KH; Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa – TT; VP: CVP 

– Trịnh Thị Hà, PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV). 

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

- 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 và Môi trường thị xã. 

+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.  

Chiều: 

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội thảo khoa học 

“Nâng cao hiệu quả liên kết, phát triển kinh tế tập thể trong xu hướng hội 

nhập” do Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Liên minh hợp tác xã tỉnh và 

Cơ quan Thường trực Liên minh Hợp tác xã phía Nam phối hợp tổ chức. 

 + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. 

- 17g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Khai mạc triển 

lãm Ảnh và phim phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại 

tỉnh Bình Phước năm 2020. 

 + Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước. 

THỨ TƯ (16/12): 

Sáng:  

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị 

xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị sơ kết phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” giai đoạn (2000 – 2020) trên địa bàn thị xã. 

 + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang. 
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 + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã. 

Chiều: 

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban chỉ đạo 

công tác tôn giáo. 

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức ủy quyền lãnh đạo 

Phòng Quản lý đô thị thị xã dự góp ý dự thảo Quyết định quy định về 

quản lý và hoạt động đối với xe máy kéo nhỏ tham gia giao thông trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước. 

 + Địa điểm: Sở Giao thông Vận tải tỉnh. 

THỨ NĂM (17/12):  

Sáng: 

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự lễ trao học bổng 

chắp cánh ước mơ kỳ 65 do Sở Giáo dục & ĐT, Đài PTTH và Báo 

Bình Phước, VNPT Bình Phước tổ chức. 

 + Địa điểm: Trường THPT thị xã Bình Long. 

Chiều: 

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tổng kết Cuộc thi 

sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (2019-2020) và phát động Cuộc thi 

sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (2020-2021). 

 + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 194/KH-BTC.STTNNĐ ngày 

27/11/2020 của Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi 

đồng và Quyết định số 197/QD-UBND ngày 13/02/2020 của UBND thị 

xã: TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, PTP. 

Kinh tế (Đ/c Tưởng), PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Kim), BT. Thị đoàn, 

HT. các trường THPT: chuyên Bình Long, Bình Long, Nguyễn Huệ; 

CV. Phòng Giáo dục & ĐT (Đ/c Hậu, Đ/c Quản), TPT. Trường TH An 

Lộc B (Đ/c Dứt), TPT. Trường THCS An Lộc (Đ/c Lân),  TPT. Trường 

THCS An Lộc B (Đ/c Thành), BT. Đoàn trường THCS An Lộc (Đ/c 

Huế), TPT. Trường TH An Lộc A (Đ/c Tươi) (các trường giao Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã mời). 

+ Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục & ĐT thị xã. 
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THỨ SÁU (18/12): 

Sáng:  

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức - Trưởng Ban vì sự tiến 

bộ phụ nữ thị xã ủy quyền Trưởng Phòng Lao động TB&XH thị xã dự 

Hội nghị tập huấn về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 

năm 2020. 

 + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. 

- 8g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ 

Thị ủy phiên thứ 09/2020. 

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức Trưởng Ban vì sự tiến 

bộ phụ nữ thị xã ủy quyền Trưởng Phòng Lao động TB&XH thị xã dự 

Hội thảo về “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. 

 + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.  

THỨ BẢY (19/12): 

Sáng:  

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

thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự chương trình “Xuân biên giới – Ấm 

tình biên cương” nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân 

dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020 và 31 năm ngày Hội quốc 

phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020). 

 + Địa điểm: Đồn biên phòng 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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