
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ BÌNH LONG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 24 (Từ ngày 10/6/2019 đến 14/6/2019) 
 

 

 

 

THỨ HAI (10/6) :  

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý. 

 + Mời dự: LĐVP + Yến (CV). 

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

Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Phan Xuân Vĩnh chủ trì họp thông qua dự 

thảo Thông báo, Quyết định và Kế hoạch tổ chức phục vụ kỳ thi trung 

học phổ thông quốc gia năm 2019. (Giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã 

chuẩn bị nội dung họp). 

 + Mời dự: TP. Giáo dục & ĐT, CHT. Ban CHQS thị xã, PT. Công an 

thị xã (Đ/c Thái), TP. Văn hóa – TT, GĐ. Trung tâm Y tế, ĐT. Đội 

Quản lý thị trường số 4, GĐ. Điện lực Bình Long, GĐ. Trung tâm Viễn 

thông Bình Long, TP. Tài chính – KH, GĐ. Khách sạn An Lộc 

Hotel&Spa, TP. Kinh tế, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PBT. Thị đoàn, 

CT. Liên đoàn lao động thị xã, GĐ. Bưu điện Bình Long, HT. Trường 

THPT: chuyên Bình Long, thị xã Bình Long, Nguyễn Huệ, GĐ. Trung 

tâm GDNN – GDTX; PCT. UBND phường An Lộc (Đ/c Hạnh), PCT. 

UBND phường Hưng Chiến (Đ/c Lịnh); VP: PCVP – Trịnh Thị Hà + 

Hiếu (CV). 

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

 

 

 



2 
 

THỨ BA (11/6): 

Sáng: 

- 7g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã dự Lễ khai 

mạc Hội thao TDTT Quốc phòng LLVT tỉnh năm 2019. 

  + Địa điểm: Trung đoàn Bộ binh 736 (xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản). 

- 7g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Đại hội đại biểu 

Hội LHTN Việt Nam thị xã Bình Long lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 

2024. 

 + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã. 

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tiếp công dân định kỳ. 

+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã. 

+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 

- 9g00: Chủ tịch UBND thị xã - Vũ Hồng Dương chủ trì họp giải quyết những 

bức xúc của các hộ dân liên quan đến đền bù giải tỏa đất vùng đệm, 

đường vành đai 12m xung quanh vùng đệm; đường dẫn lên cầu vượt 

qua tuyến băng tải thuộc các hộ dân tại ấp Thanh An và ấp Thanh Bình, 

xã Thanh Lương. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị 

nội dung họp). 

 + Mời dự: PCT. UBND thị xã - Trần Phương Nam; Lãnh đạo: Tài 

nguyên - MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát 

triển quỹ đất, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1; Ban quản lý dự án 

Hà Tiên 1, Nhà máy xi măng Bình Phước; CT. UBND xã Thanh 

Lương; VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV). 

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

Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam chủ trì họp thông qua 

dự thảo Kế hoạch thực hiện Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi 

trường, kỷ niệm ngày Môi trường thế giới (05/6) và phát động phong 

trào Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2019 trên địa bàn thị xã 

Bình Long. (Giao Phòng Tài nguyên - MT chuẩn bị nội dung họp). 

 + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT, Ủy ban MTTQVN thị 

xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Xí nghiệp công trình đô thị, Phòng 

Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, 

Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa - TT, Phòng Tài chính - KH; Thị đoàn, 
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các Trường THPT: chuyên Bình Long, thị xã Bình Long, Nguyễn Huệ; 

UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV). 

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

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương tiếp, làm việc với Đoàn 

thanh tra tỉnh về việc công bố quyết định thanh tra. 

+ Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn 

(CV). 

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

THỨ TƯ (12/6): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Đại hội đại biểu 

Hội LHTN Việt Nam thị xã Bình Long lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 

2024. 

 + Cùng dự: PCVP – Trịnh Thị Hà. 

+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã dự Hội 

thảo khoa học cấp tỉnh “Ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển 

các giải pháp hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước. 

 + Cùng đi: Lãnh đạo Hội Nông dân thị xã. 

+ Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp nghe báo cáo tiến 

độ thực hiện dự án khu dân cư Hồ Sa Cát (Giao Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo). 

 + Mời dự:  PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam; lãnh đạo: Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài nguyên – MT, Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Quản lý đô thị, Đơn vị tư vấn (Giao 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mời); UBND phường Hưng Chiến; 

VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV). 

+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND). 
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THỨ NĂM (13/6): 

Sáng: 

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Phan Xuân Vĩnh; Phó Chủ tịch HĐND thị 

xã – Nguyễn Đăng Điều đi công tác ngoài tỉnh (từ ngày 13/6 đến ngày 

16/6/2019).  

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự Hội nghị báo cáo nhanh 

kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10, khóa 

XII. 

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

- 8g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương; Phó Chủ tịch HĐND thị xã - 

Nguyễn Xuân Quang dự hội nghị giao ban trực tuyến định kỳ tháng 5. 

 + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang. 

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

- 8g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT dự Lễ 

dâng hương và khai mạc Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ X 

– năm 2019. 

 + Địa điểm: Khu di tích Quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ chỉ huy quân giải 

phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết). 

 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì đối thoại với hộ ông 

Lê Văn Lượng – phường Hưng Chiến. 

 + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam; Lãnh đạo: Thanh 

tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, Trung tâm phát triển quỹ đất, hộ 

ông Lê Văn Lượng; UBND phường Hưng Chiến; PCVP – Nguyễn Duy 

Khang + Vũ (Vũ). 

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

THỨ SÁU (14/6): 

Sáng:    

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương tiếp, làm việc với Đoàn kiểm 

tra kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh về việc công bố kết quả kiểm 

tra. 

+ Mời dự: lãnh đạo: các Phòng chuyên môn, UBND các xã, phường 

+ cán bộ công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính theo Quyết 
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định 1116/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND thị xã; VP: PCVP 

– Nguyễn Duy Khang + Vũ + Hoàng (CV). 

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

- 8g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự nghe báo cáo tình 

hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019. 

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

Chiều: 

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

- 15g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã dự Lễ bế mạc 

Hội thao TDTT Quốc phòng LLVT tỉnh năm 2019. 

  + Địa điểm: Trung đoàn Bộ binh 736 (xã Tân Lợi, 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 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Trịnh Thị Hà 
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