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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 36 (Từ ngày 02/9/2019 đến 06/9/2019) 
 

 

 

THỨ HAI (02/9):  

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND - UBND thị xã nghỉ Lễ Quốc khánh 

02/9. 

+ Trực Văn phòng: LĐVP + CBCC. 

Tối: 

- 19g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình 

văn nghệ kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945-19/8/2019) và Quốc Khánh Nước CHXHCN Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2019). 

 + Cùng dự: lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; VP: 

LĐVP. 

+ Địa điểm: Công viên văn hóa thị xã. 

THỨ BA (03/9): 

Sáng:  

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương 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. 

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự họp Ban chỉ đạo, 

Tổ công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

 + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A). 
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Chiều: 

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

Kế hoạch tổ chức Trung thu năm 2019 và công tác phối hợp hỗ trợ Hội 

Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức chương trình khởi nghiệp “Hội chợ 

xanh”. (Giao Thị đoàn chuẩn bị tài liệu, nội dung họp). 

+ Mời dự: lãnh đạo: Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh (Giao Thị đoàn 

mời), Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế, Công an thị xã, 

Trung tâm Y tế, Đội Quản lý thị trường số 4, Xí nghiệp công trình đô 

thị, Thị đoàn, BCH. Quân sự thị xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Liên đoàn Lao động thị xã, HT. Trường THPT chuyên Bình Long, HT. 

Trường THPT Bình Long; HT. Trường THPT Nguyễn Huệ; lãnh đạo 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; UBND các 

xã, phường; VP: PCVP - Trịnh Thị Hà + Hiếu (CV). (Lưu ý: Các đơn 

vị dự họp mang theo tài liệu). 

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

THỨ TƯ (04/9): 

Sáng: 

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

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 8g30: Chủ tịch UBND thị xã - Vũ Hồng Dương họp Ban Thường vụ Thị ủy. 

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 9g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền PCT. UBND thị xã - Trần Phương 

Nam dự họp Ban chỉ đạo các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

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

Chiều: 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Giáo dục & ĐT thị xã dự họp Ban 

Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước 

lần thứ XII năm 2018 – 2019. 

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

- 15g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự họp nghe Sở Xây dựng 

báo cáo đề xuất phương án cho phép các chủ đầu tư được chuyển 

quyền sử dụng đất cho người dân tự xây nhà đối với các dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

 + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D). 
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THỨ NĂM (05/9): 

Sáng:  

- 7g00: Chủ tịch UBND thị xã - Vũ Hồng Dương dự Lễ khai giảng năm học 

2019 - 2020. 

 + Địa điểm: Trường THPT chuyên Bình Long. 

- 7g00: Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Nguyễn Đăng Điều dự Lễ khai giảng năm 

học 2019 - 2020. 

 + Địa điểm: Trường THPT thị xã Bình Long. 

- 7g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trần Phương Nam dự Lễ khai giảng năm 

học 2019 - 2020. 

 + Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Huệ. 

- 7g00: Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Nguyễn Xuân Quang dự Lễ khai giảng 

năm học 2019 - 2020. 

 + Địa điểm: Trường THCS An Lộc B. 

Chiều: 

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

Chương trình và Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 (Giao BCH. Quân sự thị xã 

chuẩn bị nội dung họp). 

 + Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, 

Ban Tuyên giáo Thị ủy, BCH. Quân sự thị xã, Công an thị xã, Phòng 

Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Phòng Kinh tế, Văn phòng Thị ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, 

UBND các xã, phường; VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV) 

(Lưu ý: Các đơn vị dự họp mang theo tài liệu). 

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

THỨ SÁU (06/9): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã - Vũ Hồng Dương chủ trì họp giải quyết tồn 

đọng của các hộ dân thuộc dự án vành đai lòng hồ Sa Cát (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, lãnh đạo: Trung 

tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và 
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Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND phường 

Hưng Chiến, các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án: Giao Trung tâm Phát 

triển quỹ đất mời; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV). 

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

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã - Vũ Hồng Dương, Phó Chủ tịch HĐND thị xã - 

Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc 

phòng năm 2018. (Giao Ban CHQS thị xã chuẩn bị nội dung). 

 + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 

13/8/2019 của UBND thị xã: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, các 

Ban xây dựng Đảng Thị ủy, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; các 

đơn vị sự nghệp, các cơ quan ngành dọc, Công ty TNHH MTV Cao su 

Bình Long, Nhà máy Xi măng Bình Phước, Điện lực Bình Long, Ngân 

hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội, Trung tâm Viễn 

thông, các trường THPT: Bình Long, chuyên Bình Long, Nguyễn Huệ; 

Cấp xã, phường: Bí thư + Chủ tịch, CHT. Ban CHQS, Trưởng Công 

an, Tư pháp; Ban CHQS các cơ quan, tổ chức: CHT, CTV. 

 + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã. 
    

 (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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