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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 28 (Từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019) 
 

 

 

THỨ HAI (08/7) :  

Sáng: 

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

 + Mời dự: LĐVP + Dung (CV). 

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

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương đi công tác cơ sở. 

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

THỨ BA (09/7): 

Sáng: 

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều 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 HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình:  

 - Chiến dịch hè tình nguyện. Địa điểm: tại Nhà văn hóa ấp 17, xã 

Thanh Phú; 

 - 8g30: Lễ trao tặng nhà thanh niên. Địa điểm:  tại tổ 3, ấp Sóc Giếng, 

xã Thanh Lương.  

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp BĐD. Ngân hàng 

Chính sách xã hội đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2019; 

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. (Giao Ngân hàng chính 

sách xã hội thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo). 
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 + Mời dự: thành phần theo Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 

25/01/2019 của UBND thị xã: GĐ. Ngân hàng CSXH thị xã; TP. Tài 

chính – KH; PTP. Lao động TB&XH; TP. Kinh tế; CT. Hội Liên hiệp 

phụ nữ; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Cựu chiến binh; PBT. Thị đoàn; 

Phòng Văn hóa – TT thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: 

PCVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV). 

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

Chiều: 

- 15g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương tiếp làm việc với Tạp chí 

Vietnam Business Forum (VCCI) thực hiện Đặc san kinh tế đối ngoại 

cho Bình Phước với chủ đề “Bình Phước – Vững tâm thế hội nhập và 

phát triển”. 

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

THỨ TƯ (10/7): 

Sáng: 

- 7g30:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự kỳ họp thứ tám, 

Hội đồng Nhân dân thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (cả ngày). 

 + Mời dự: Có thư mời riêng; VP: LĐVP + CV (các khối). 

 + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã  

dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến 

năm 2020 và 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước. 

 + Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Chiều: 

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự và báo cáo tình 

hình quy hoạch Trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long. 

 + Cùng dự: TP. Quản lý đô thị, Đơn vị tư vấn thiết kế (Giao Phòng 

quản lý đô thị mời). 

 + Địa điểm: Tỉnh ủy (phòng họp C). 

THỨ NĂM (11/7): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự Lễ động thổ Cảng cạn 

Hoa Lư ICD. 
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 + Địa điểm: Khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lư. 

Chiều: 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự Hội nghị sơ kết công tác 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông 06 tháng đầu năm 2019 và triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019. 

 + Cùng dự: Trưởng Công an thị xã, Phòng Quản lý đô đô thị. 

 + Địa điểm: Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài. 

- 15g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã 

dự họp thống nhất biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ 

di tích Trường Quốc Quang – phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long. 

 + Cùng dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, UBND phường Phú 

Thịnh. 

 + Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

THỨ SÁU (12/7): 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp nghe UBND các 

xã, phường báo cáo tiến độ thực hiện 80 km đường bê tông xi măng 

theo cơ chế đặc thù và công tác xóa nghèo cho 78 hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số trong năm 2019. 

 + Mời dự: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TP. Tài chính – KH, PTP. 

Lao động TB&XH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao 

động, CT. Hội Nông dân, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. UBND các 

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

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

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều dự kỳ thứ tám, Hội 

đồng Nhân dân xã Thanh Lương khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương. 

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

tuyến sơ kết công tác Dân vận – Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019. 

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

Chiều: 

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

2) 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). 
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 + Mời dự:  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 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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