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THỊ XÃ BÌNH LONG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                                                              Bình Long, ngày 24 tháng 6 năm 2019 
 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 26 (Từ ngày 24/6/2019 đến 28/6/2019) 
 

 

 

THỨ HAI (24/6) :  

Sáng: 

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

 + Mời dự: LĐVP + Hiếu (CV). 

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

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

việc giám sát công tác tham mưu cho UBND thị xã trong việc quản 

lý nhà nước về lao động trên địa bàn đối với phòng Lao động – 

Thương binh và xã hội thị xã. 

 + Mời dự: thành phần theo Thông báo số 39/TB-HĐND-PC ngày 

11/6/2019 của HĐND thị xã: VP: Yến (CV). 

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

Chiều: 

- 14g00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở. 

THỨ BA (25/6): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương họp Thường trực Thị ủy. 

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương; Phó Chủ tịch UBND thị xã 

– Phan Xuân Vĩnh họp Ban Thường vụ Thị ủy. 

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần 

Phương Nam tiếp công dân định kỳ. 



2 
 

+ Mời dự: thành phần theo Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 

11/01/2019 của HĐND thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c 

Hải), TP. Nội vụ, CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy – Chánh Thanh tra, 

CT. Liên đoàn lao động thị xã, PTB. Pháp chế HĐND thị xã, Lãnh 

đạo: Phòng Tài nguyên – MT thị xã, Thanh tra thị xã. 

+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp triển khai thực 

hiện Kết luận số 142/KL-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn 

Thắng sai quy định. 

 + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam, lãnh đạo: Phòng 

Nội vụ, Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai, CT. UBND xã Thanh Lương, VP: PCVP – 

Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV). 

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

- 13g30: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã họp Chi bộ Văn phòng 

HĐND-UBND thị xã định kỳ. 

 + Mời dự: Đảng viên Văn phòng HĐND-UBND thị xã. 

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

THỨ TƯ (26/6): 

Sáng: 

- 7g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã 

dự Đại hội Hội tin học tỉnh Bình Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 

2024. 

 + Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. 

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều cùng Ban kinh tế - xã 

hội HĐND thị xã thẩm tra các Báo cáo dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ 

họp thứ 8. 

 + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TBX&XH, 

Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, 

Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm phát triển quỹ đất, PTB. Pháp chế 

HĐND thị xã, CT. Hội Nông dân thị xã, PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c 

Thành), CVP. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, GĐ. Công ty TNHH Minh 
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Ngọc, CT. UBND phường Hưng Chiến; VP; PCVP – Trịnh Thị Hà + 

Yến (CV). 

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

- 7g30:  Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Hội nghị sơ kết về 

công tác Dân vận; về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

 + Địa điểm: Hội trường huyện ủy Bù Đốp. 

- 7g30:  Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự thị 

xã – Đỗ Văn Sĩ dự Hội nghị rút kinh nghiệm kết luận địa bàn tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ cấp huyện trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. 

 + Cùng dự: lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH thị xã. 

 + Mời dự: UBND huyện Bù Gia Mập (Hội trường C). 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp Ban chỉ đạo 1203 

của thị xã về kết quả và phương án xử lý, sắp xếp lại trụ sở nhà đất theo 

Nghị định 167/2017/NĐ-CP trên địa bàn thị xã. 

 + Mời dự: thành phần theo Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 

04/6/2019 của UBND thị xã: TP. Tài chính – KH, PTP. Tài nguyên – 

MT (Đ/c Hà), PTP. Quản lý đô thị (Đ/c Vân), PTP. Tài chính – KH 

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

nguyên – MT (Đ/c Ly), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Bình); lãnh 

đạo: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, Phòng Văn hóa – TT, Thị đoàn, Phòng Nội vụ, Thanh tra thị xã, 

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

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

THỨ NĂM (27/6): 

Sáng: 

- 7g15: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Đại hội đại biểu 

các dân tộc thiểu số thị xã Bình Long lần thứ III, năm 2019. 

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy. 

 + Mời dự: có thư mời riêng. 

+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã. 
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Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự Hội nghị sơ kết công tác 

6 tháng đầu năm 2019 và công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng 

bậc lương năm 2019 của Công an thị xã. 

 + Địa điểm: Công an thị xã. 

- 14g00: Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Minh Hợi chủ trì họp Thường trực 

HĐND thị xã tháng 6/2019. 

+ Mời dự: Lãnh đạo UBND thị xã, PCT. TT HĐND thị xã – Nguyễn 

Đăng Điều; PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; lãnh đạo Ủy 

ban MTTQVN thị xã; Phó hai ban HĐND thị xã; VP: PCVP – Trịnh 

Thị Hà + Yến (CV). 

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự vụ án hành chính 

thụ lý số 18/2019/TLST-HC ngày 25/3/2019 về việc “Khiếu kiện quyết 

định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” do bà Nguyễn Thị 

Oanh khởi kiện. 

 + Cùng dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên- MT thị xã. 

+ Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước . 

- 16g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự cơm thân mật chia 

tay đồng chí Phan Thị Phấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng 

ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh nghỉ hưu theo chế độ. 

 + Địa điểm: Sở Nội vụ. 

Tối: 

- 19g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã 

dự Khai mạc dạ hội điện ảnh tỉnh Bình Phước năm 2019. 

   + Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước 

THỨ SÁU (28/6): 

Sáng:    

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

chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 20 – khóa XI. 

 + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.  

Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự thông qua Báo 

cáo giám sát phòng Lao động TB&XH thị xã. 
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 + Mời dự: CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã 

(Đ/c Hải), CT. Liên đoàn  lao động, PTP. Nội vụ (Đ/c Hiền), PTB. 

Pháp chế HĐND thị xã, lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH, CT. 

UBND phường An Lộc, CT. UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Trịnh 

Thị Hà + Yến (CV). 

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

- 14g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự họp thẩm tra các 

dự thảo Nghị quyết và Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 8. 

 + Mời dự: CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã 

(Đ/c Hải), CT. Liên đoàn lao động, PTP. Nội vụ (Đ/c Hiền), PTB. Pháp 

chế HĐND thị xã; lãnh đạo: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, 

Chi cục thi hành án dân sự thị xã, CT. UBND phường An Lộc, CT. 

UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV). 

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

    

 (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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