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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 39 (Từ ngày 23/9/2019 đến 27/9/2019) 
 

 

 

 

THỨ HAI (23/9):  

Sáng: 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu 

giảm nghèo bền vững”. 

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

- 9g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Lễ trao học bổng 

chắp cánh ước mơ kỳ 50 do Sở Giáo dục & ĐT, Đài Phát thanh Truyền 

hình tỉnh, VNPT Bình Phước đồng tổ chức. 

 + Địa điểm: Tổ 6, ấp Sở Nhì, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long. 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương họp Thường trực Thị ủy. 

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương; Phó Chủ tịch HĐND thị xã 

– Nguyễn Đăng Điều; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam 

dự họp lần thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài chính – KH thị xã 

dự Hội nghị lấy ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu 

tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán (sửa đổi). 

+ Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. 
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- 16g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự họp lần thứ nhất Tiểu ban 

Nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

THỨ BA (24/9): 

Sáng:  

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương tiếp công dân định kỳ. 

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

11/01/2019 của HĐND thị xã: PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã, 

Nguyên Trưởng Công an thị xã – Vũ Xuân Bưởng, PTB. Tuyên giáo 

Thị ủy (Đ/c Thành), Đại đức Thích Chơn Lý – Trương Thanh Hùng, 

PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Cường), Nguyên CT. UBND xã Thanh 

Phú (Đ/c Lễ), 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 làm việc với Tổ 

công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra hoạt động công vụ 

năm 2019. 

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

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp Hội đồng Bồi 

thường giải phóng mặt bằng dự án điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 

– Bình Long 2 đoạn qua thị xã Bình Long. (Giao Trung tâm Phát triển 

quỹ đất phối hợp với chủ đầu tư – Tập đoàn Hưng Hải chuẩn bị nội 

dung báo cáo). 

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

Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND thị xã: 

PGĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất (Đ/c Hùng), PTP. Tài nguyên – MT 

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

Vân), PTP. Kinh tế (Đ/c Tưởng), TB. BTGPMB Công ty Hưng Hải – 

Nguyễn Lê Trường; PCT. UBND xã Thanh Lương (Đ/c Tự); VP: 

PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV). 

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

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã phân công đồng chí Trần Thanh Hòa – Trưởng 

Công an thị xã (Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN thị xã) dự làm việc 
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với Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

Trung ương. 

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

THỨ TƯ (25/9): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự Hội nghị sơ kết xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019. 

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

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam chủ trì họp thống nhất 

một số dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã. 

 + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất; 

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

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

Chiều: 

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam chủ trì họp giao ban 

khối Sản xuất quý III/2019. 

 + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị; Phòng Kinh tế; Phòng Tài 

nguyên – MT; Xí nghiệp công trình đô thị; Trung tâm PTQĐ; Chi 

nhánh VP ĐKĐĐ; Chi cục Thống kê; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

Trung tâm Viễn thông Bình Long; Bưu điện Bình Long; Điện lực Bình 

Long 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 và làm việc với Đoàn 

cán bộ Lớp bồi dưỡng nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh đến nghiên cứu 

thực tế tại thị xã. 

   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy. 

- 16g00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dùng cơm thân mật 

cùng Đoàn cán bộ Lớp bồi dưỡng nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh đến 

nghiên cứu thực tế tại thị xã. 

   + Địa điểm: Nhà khách Thị ủy. 
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THỨ NĂM (26/9): 

Sáng:  

- 6g00: Hai Phó ban HĐND thị xã đi kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2019. 

+ Cùng đi: LĐVP. 

+ Địa điểm: Bệnh viên đa khoa Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương. 

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam tiếp, làm việc Đoàn 

giám sát của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc lập, chấp 

hành, công khai, quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã. 

(Giao Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung tài liệu họp). 

 + Mời dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều; CT. Ủy ban 

MTTQVN thị xã, TP. Tài chính – KH, GĐ. Kho bạc Nhà nước, CCT. 

Chi cục thuế thị xã, PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã, VP: PCVP – 

Trịnh Thị Hà + Yến (CV). 

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

- 9g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự họp xem xét điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố. 

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

- 10g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự nghe báo cáo xin ý kiến 

về dự thảo quy định tách thửa đất. 

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

Chiều: 

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

thảo Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Bình Long. (Giao 

Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị nội dung, tài liệu họp). 

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

Tài nguyên – MT, Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, Phòng Quản lý đô 

thị, Phòng Giáo dục & ĐT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất; Đơn vị tư vấn: Công ty Nông Lâm Bình Phước 

(Giao Phòng Tài nguyên – MT mời), 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). 
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THỨ SÁU (27/9): 

Sáng: 

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

thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện thị, thành 

phố lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

 + Cùng dự: Hai Phó ban HĐND thị xã; PCVP – Trịnh Thị Hà. 

 + Địa điểm: Hội trường Trung tâm hội nghị thị xã Phước Long. 

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam đi thăm chúc thọ, 

mừng thọ các cụ tròn 90 tuổi và trên 100 tuổi nhân Ngày Quốc tế người 

cao tuổi 01/10/2019. 

 + Cùng đi: thành phần theo Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 

23/9/2019 của UBND thị xã: CT. Hội Người cao tuổi, CT. Hội Chữ 

thập đỏ, PTP. Lao động TB&XH. 

 + Địa điểm: Phường Hưng Chiến.  

- 8g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự nghe báo cáo tiến độ các dự 

án tại Tà Thiết và dự án đường dây 220 KV Lộc Ninh – Bình Long 2. 

 + Địa điểm: Khu Di tích lịch sử Tà Thiết.  

 

Chiều:  

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam tiếp, làm việc với Ban 

Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Phước về giám sát việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn thực phẩm và việc xử lý chất 

thải năm 2019. 

 + Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tài chính – KH; 

Hội Liên hiệp phụ nữ; Đội Quản lý TT số 4; Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp; Phòng Tài nguyên – MT, Xí nghiệp công trình đô thị, PTP. 

Kinh tế (Đ/c Tưởng); PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Anh); ĐT. Đội CSKT 

– Công an thị xã, CT. UBND phường An Lộc; Trưởng ban Quản lý chợ 

Bình Long; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Vinh (CV). 

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

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương; Phó Chủ tịch HĐND thị xã 

– Nguyễn Đăng Điều tiếp và trao đổi thông tin với Đoàn cán bộ, học 

viên Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. 

 + Địa điểm: Hội trường Thị ủy. 
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- 17g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dùng cơm thân mật 

cùng với Đoàn cán bộ tỉnh Hậu Giang đến nghiên cứu thực tế tại thị xã. 

 + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang. 

+ Địa điểm: Nhà khách Thị ủy. 
    

 (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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