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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 29 (Từ ngày 15/7/2019 đến 21/7/2019) 
 

 

 

THỨ HAI (15/7) :  

Sáng: 

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

trực tuyến nói chuyện chuyên đề về Chính phủ điện tử và chuyển đổi 

số. 

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy. 

+ Mời dự: thành phần theo Công văn số 1049/UBND-VX ngày 

11/7/2019 của UBND thị xã. 

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

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Hội nghị trực 

tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật quy hoạch. 

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

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp giao ban trực 

tuyến xã – phường tháng 7/2019. 

 * Tại điểm cầu UBND thị xã: 

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã. 

+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam; CT. Ủy ban MTTQVN 

thị xã; TB. Tuyên giáo Thị ủy; TB. Dân vận Thị ủy; TB. Tổ chức Thị ủy; 

CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy; lãnh đạo: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

Thành phần theo quy định; VP: LĐVP + Tấn (CV). 

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

* Tại điểm cầu UBND các xã, phường:  

+ Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các xã, phường. 

+ Lãnh đạo ban, ngành đoàn thể cấp xã, phường. 
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THỨ BA (16/7): 

Sáng: 

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

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 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 – MT thị xã. 

+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.  

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam; Phó Chủ tịch HĐND 

thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự diễn đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề 

“Trẻ em với các vấn đề trẻ em” và Tuyên dương các em thiếu nhi vượt 

khó học tốt. 

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy. 

 + Mời dự: thành phần theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 

28/6/2019 của UBND thị xã. 

 + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã. 

Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Hội nghị rút kinh 

nghiệm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ phường Hưng 

Chiến. 

 + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến. 

- 15g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương 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); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang. 

 + Địa điểm: Tỉnh ủy (phòng họp C). 

THỨ TƯ (17/7): 

Sáng: 

- 7g30:  Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự họp Đảng ủy Quân sự. 

 + Địa điểm: Ban CHQS thị xã. 

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ chín, 

HĐND phường Phú Đức khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 + Cùng dự: PTB. Pháp chế HĐND thị xã. 
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+ Địa điểm: UBND phường Phú Đức. 

 - 8g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam tiếp, làm việc với Sở 

Tài nguyên – MT tỉnh về xây dựng bảng giá đất 05 năm trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước. 

 + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH, 

Chi cục thuế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát 

triển quỹ đất; Lãnh đạo UBND + Cán bộ địa chính các xã, phường; VP: 

PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV). 

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

- 8g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị 

xã đi khảo sát vị trí dự kiến thực hiện dự án đầu tư của Công ty TNHH 

Thương mại xây dựng Cầu đường Linh Thuận. 

 + Cùng đi: lãnh đạo UBND phường Phú Thịnh.  

 + Địa điểm: Khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh. 

Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam chủ trì đối thoại với 

các hộ dân tại bãi rác xã Thanh Lương. 

 + Cùng dự: lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Phòng Tài nguyên – MT; 

Xí nghiệp Công trình đô thị; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp phụ nữ thị 

xã, UBND xã Thanh Lương (Các thành phần liên quan giao UBND xã 

Thanh Lương mời). 

 + Địa điểm: Hội trường ấp Thanh An, xã Thanh Lương. 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp Hội đồng thi đua khen 

thưởng thị xã. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo). 

 + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 

16/5/2019 của UBND thị xã: TP. Nội vụ; CT. UBMTTQVN thị xã; TP. 

Tài chính – KH; CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy - Chánh Thanh tra; PTP. 

Nội vụ (Đ/c Ẩn); TB. Tuyên giáo Thị ủy; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; 

PBT. Thị đoàn; PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Tâm); CT. Liên đoàn lao 

động thị xã; TP. Giáo dục & ĐT; CV.Phòng Nội vụ (Đ/c Trang, Đ/c 

Cương, Đ/c Hùng); VP: PCVP – Trịnh Thị Hà + Dung (CV). (Các đ/c 

mang theo tài liệu họp). 

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

THỨ NĂM (18/7): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương họp Ban Thường vụ Thị ủy. 
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 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS thị xã dự Hội 

nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2019. 

 + Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh (Hội trường B). 

- 10g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự họp xem xét kiến 

nghị lắp đặt nắp cống một chiều ngăn mùi của ông Tạ Tuấn Minh theo 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1291/UBND-TD 

ngày 16/5/2019. 

 + Cùng dự: lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế thị xã; ông 

Tạ Tuấn Minh (Giao UBND phường Hưng Chiến mời).(Tập trung tại 

UBND thị xã lúc 8g45 có xe đưa đi). 

 + Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ. 

Chiều: 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã –Vũ Hồng Dương chủ trì họp thông qua quy 

hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 phường An Lộc (lần 2). (Giao Phòng Quản 

lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung, tài liệu họp). 

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy; TT. HĐND thị xã. 

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

Tài nguyên – MT; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa – TT; Phòng Giáo 

dục & ĐT; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Nội vụ; Phòng Tài chính – 

KH; Công an thị xã; Ban CHQS thị xã; UBND phường An Lộc  + 

Trưởng các khu phố (giao UBND phường mời);VP: PCVP – Nguyễn 

Duy Khang + Yến (CV). 

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

THỨ SÁU (19/7): 

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều dự kỳ họp thứ 9, 

HĐND phường An Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

 + Địa điểm: UBND phường An Lộc. 

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ chín, 

HĐND xã Thanh Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 + Cùng dự: PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã. 

+ Địa điểm: UBND xã Thanh Phú. 

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam đi thăm cán bộ, chiến 

sĩ đang huấn luyện tại Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước. 

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy. 
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 + Mời dự: thành phần theo Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 

10/7/2019 của UBND thị xã. 

 + Địa điểm: Trung đoàn 736 (Tân Lợi, Hớn Quản, Bình Phước). 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp thông qua dự 

thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Kế hoạch 19/KH-TCTLN ngày 

23/01/2019 của Tổ Công tác liên ngành về giải tỏa Hành lang an toàn 

đường bộ, lập lại trật tự đô thị, xây dựng trên địa bàn thị xã năm 2019. 

(Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung tài liệu họp). 

 + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam; thành phần theo 

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thị xã: TP. 

Quản lý đô thị, PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), TP. Tài nguyên – MT, 

TP. Tư pháp, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Xí nghiệp công trình đô thị, TB. 

Quản lý chợ Bình Long (Đ/c Tuấn), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c 

Tùng), CT. UBND các xã, phường; Cán bộ được trưng dụng tham gia 

tổ công tác liên ngành: Công an thị xã và các xã, phường (giao UBND 

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

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

CHỦ NHẬT (21/7): 

- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều; Phó Chủ tịch 

UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành 

lập Công đoàn Việt Nam. 

   + Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. 
    

 (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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