ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Long, ngày 07 tháng 9 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 37 (Từ ngày 07/9/2020 đến 12/9/2020)

THỨ HAI (07/9):
Sáng:
- 8g00:

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xãhội ý.
+ Mời dự: LĐVP + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).

Chiều:
- 13g30:

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (08/9):
Sáng:
- 7g30:

Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân 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.

- 7g30:

Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự chương trình trao
học bổng Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” năm học 2020 - 2021.
+ Cùng dự: lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

Chiều:
- 13g30:

Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức làm việc với Đoàn
Kiểm tra 254 về việc thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín
ngưỡng, tôn giáo năm 2020 trên địa bàn thị xã (Giao Phòng Nội vụ thị
xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã; Công an thị xã; Ban
CHQS thị xã; Phòng Nội vụ; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng
Tài nguyên & MT; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Tư pháp; VP: CVP
Trịnh Thị Hà + Hiếu (CV).
+ Địa điểm:UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

THỨ TƯ (09/9):
Sáng:
- 7g30:

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

Chiều:
- 14g00 :

Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Đảng ủy,
UBND phường Hưng Chiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng
đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
+ Cùng dự: PCVP - Nguyễn Duy Khang.
+ Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.

- 14g00 :

Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức chủ trì họp giao ban
khối văn - xã quý III/2020.
+ Mời dự: Thành phần theo quy định; VP: CVP - Trịnh Thị Hà + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).

THỨ NĂM (10/9):
Sáng:
- 7g30:

Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết
nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thị Tuyết Linh, thường trú tại tổ 3,
khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh. Nội dung: Bà đề nghị xem xét
xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và đất đai của bà Võ Thị Hồ
(giao Phòng Quản lý Đô thị chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày
18/8/2020 của UBND thị xã: TP. Quản lý đô thị, PTP. Tài nguyên –
MT thị xã (Đ/c Hà), PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c
Trí), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Bình); phường Phú Thịnh: Chủ
tịch UBND + Phó Trưởng Công an (Đ/c Hoa) + Cán bộ địa chính (Đ/c
Ngọc, Đ/c Tuấn); VP: PCVP Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).

- 9g00:

Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì cuộc họp giải
quyết nội dung kiến nghị của bà Lã Thị Vân Phượng, ngụ tại tổ 4, khu
phố Phú Bình, phường An Lộc. Nội dung: Hiện nay, trời mưa lượng
nước từ đường PĐT1 và đường nội bộ khu G khu dân cư Lý Thường
Kiệt tập trung đổ về hố ga đường PĐT1 và từ đó chảy xuống cống trên
đất nhà bà gây tràn sân, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình bà
(giao Phòng Quản lý Đô thị chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và MT,
Phòng Tài chính - KH, Xí nghiệp Công trình đô thị, CT. UBND
phường Phú Đức, VP: PCVP Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV).

- 7g30:

+ Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị Tổng kết 3
năm thực hiện Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của
UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế
hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.
+ Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.

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; PCT. UBND thị xã
- Trần Phương Nam; Ủy viên UBND thị xã; lãnh đạo: Công an thị xã,
Trung tâm Y tế, Chi cục Thống kê, Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng; Chủ tịch UBND các xã - phường; VP: CVP - Trịnh Thị Hà +
Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

THỨ SÁU (11/9):
Sáng:
- 7g30:

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã học tập, quán triệt,
tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã
lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
+ Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).

- 9g30:

Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị
xã - Nguyễn Anh Đức dự trao Quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn bầu bổ
sung chức vụ cho cán bộ, lãnh đạo.
+ Địa điểm: UBND tỉnh (Phòng khách VIP).

Chiều:
- 13g30:

Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe đơn vị
tư vấn Đất Việt thông qua hệ số bồi thường về đất thuộc dự án nạo vét
kênh và các điểm ngập úng trên địa bàn thị xã (Giao Trung tâm Phát
triển quỹ đất thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã - Trần Phương Nam; thành phần theo
Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND thị xã: TP.
Tài nguyên và Môi trường, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, TP. Tài

chính - Kế hoạch, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị; ông Nguyễn Văn
Khánh (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã mời).
+ Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 15g00:

Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Trung
tâm Phát triển quỹ đất thị xã thông qua giá khởi điểm bán đấu giá 02 lô
đất đường Nguyễn Du, 02 lô đường Nơ Trang Long và 01 lô xã Thanh
Phú.
+ Mời dự:Thành phần theo Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày
20/8/2020 của UBND thị xã: TP + PTP. Tài chính - Kế hoạch, CCT.
Chi cục thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản, PTP. Tài nguyên và Môi
trường, TP. Quản lý đô thị; CV. Phòng Tài chính - Kế hoạch (Đ/c
Phượng), CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Dương), CV. Chi
cục thuế (Đ/c Nga); Chủ tịch + CB. Địa chính UBND các xã, phường:
Thanh Phú, Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).

THỨ BẢY (12/9):
Sáng:
- 9g00:

Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị
xã - Nguyễn Anh Đức dự trao tặng nhà tình thương, quà cho các hộ
nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã, các
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy.
+ Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Nội vụ, BCH.
Quân sự thị xã, Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an
thị xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thị đoàn; Chủ tịch
UBND các xã, phường.
+ Địa điểm: Di tích lịch sử quốc gia mộ 3.000 người.

(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
Ủy ban nhân dân
thị xã Bình Long
Thị xã Bình Long,
Tỉnh Bình Phước

Trịnh Thị Hà

