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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 40 (Từ ngày 30/9/2019 đến 10/10/2019) 
 

 

 

 

THỨ HAI (30/9):  

Sáng: 

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

công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành lập Chi 

cục Thuế khu vực. 

 + Địa điểm: Hội trường Kho bạc tỉnh. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH thị 

xã dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Bộ luật lao động 

(sửa đổi). 

 + Địa điểm: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh. 

Chiều: 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự làm việc với Sở Nội vụ 

tỉnh về việc họp xử lý kỷ luật cán bộ. 

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy. 

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

Kiểm tra Thị ủy; Trưởng, Phó các phòng ban chuyên môn thuộc 

UBND thị xã; VP: LĐVP + Vũ (CV). 

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

THỨ BA (01/10): 

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. 
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+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam cùng Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh – Huỳnh Thị Hằng đi chúc thọ, mừng thọ các cụ tròn 90 

tuổi, tròn 100 tuổi và 100 trở lên nhân ngày Quốc tế ngày cao tuổi 

01/10/2019. 

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy. 

 + Cùng đi: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Lao động 

TB&XH, Hội Người cao tuổi. 

 + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.  

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã dự xét duyệt 

chính trị, chính sách cho công dân nam sẵn sàng nhập ngũ năm 2020. 

 + Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã. 

Chiều: 

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

thị xã triển khai việc kiểm tra thực tế hiện trạng cơ sở nhà, đất trên địa 

bàn thị xã sau khi các đơn vị kê khai báo cáo. (Giao Phòng Tài chính – 

KH chuẩn bị nội dung, tài liệu họp). 

 + 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 Hưng), 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), CV. Chi 

nhánh Văn phòng ĐKĐĐ (Đ/c Phát), CT. UBND + Cán bộ địa chính 

các xã, phường nơi có nhà, đất cần sắp xếp, xử lý; VP: CVP – Ngô Thị 

Bích Nhung + Yến (CV). 

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

- 13g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều; Phó Chủ tịch UBND 

thị xã – Trần Phương Nam dự tiếp xúc cử tri với đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV. 

 + Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên & MT, 

Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Công an thị xã, Trung 

tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Điện lực 

Bình Long. 
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 + Địa điểm: UBND phường Phú Đức. 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã dự xét duyệt 

chính trị, chính sách cho công dân nam sẵn sàng nhập ngũ năm 2020. 

 + Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã. 

THỨ TƯ (02/10): 

Sáng: 

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

tồn đọng, khó khăn dự án vùng đệm, đường vành đai Nhà máy xi măng 

Bình Phước. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội 

dung họp).  

 + Mời dự: lãnh đạo: Nhà máy xi măng Bình Phước; Ban Quản lý dự án 

Nhà máy xi măng Bình Phước; thành phần theo Quyết định số 

1337/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND thị xã: PGĐ. Trung tâm 

Phát triển quỹ đất (Đ/c Hùng),  PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), PTP. 

Kinh tế (Đ/c Tưởng), PTP. Quản lý đô thị (Đ/c Vân), PGĐ. Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), CV. Phòng Tài nguyên – MT 

(Đ/c Dương), PP.KHTH BQL XM Hà Tiên 1 (Đ/c Sơn), PP. TH Nhà 

máy xi măng (Đ/c Đức), CV. PKHTT BQLDA XM Hà Tiên 1 (Đ/c 

Tiến, Đ/c Sơn); CT. UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn 

Duy Khang + Tấn (CV). 

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

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã dự xét duyệt 

chính trị, chính sách cho công dân nam sẵn sàng nhập ngũ năm 2020. 

 + Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã. 

Chiều: 

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

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

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

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã dự xét duyệt 

chính trị, chính sách cho công dân nam sẵn sàng nhập ngũ năm 2020. 

 + Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã. 

 



4 

 

 

THỨ NĂM (03/10): 

Sáng:  

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam chủ trì Hội nghị tổng 

kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. (Giao Chi cục Thống kê 

thị xã chuẩn bị nội dung Hội nghị). 

 + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 197/QĐ-UBND ngày 

18/01/2019 của UBND thị xã: CCT. Chi cục Thống kê, PCCT. Chi cục 

Thống kê (Đ/c Chúc), TP. Văn hóa – TT, PTP. Tài chính – KH (Đ/c 

Hưng), PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), PTP. Quản lý đô thị (Đ/c Vân), 

PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Cường), PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Tình), 

PTP. Lao động TB&XH, PTP. Tài nguyên & MT (Đ/c Hà), PCT. Ủy 

ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), ĐP. ĐQLHC (Đ/c Cúc) – Công an thị 

xã, CV. Phòng Giáo dục & ĐT (Đ/c Huế), CV. Phòng Lao động 

TB&XH (Đ/c Diệu), CV. Phòng Văn hóa – TT (Đ/c Phương), CV. 

Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Tài chính – KH (Đ/c 

Nhàn), TKV. Chi cục Thống kê (Đ/c Thùy, Đ/c Tươi); UBND các xã, 

phường: Trưởng Ban chỉ đạo + Ủy viên Thường trực (Công chức Văn 

phòng – Thống kê) + Ủy viên BCĐ Tổng điều tra các xã, phường; Tổ 

trưởng, điều tra viên được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã 

và giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê (Giao BCĐ các xã, phường 

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

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

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã dự xét duyệt 

chính trị, chính sách cho công dân nam sẵn sàng nhập ngũ năm 2020. 

 + Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự Hội nghị Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh phiên thứ 17, khóa X nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

 + Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (lầu 3). 

Chiều: 

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

ngày lễ lớn. (Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã chuẩn bị nội 

dung, tài liệu họp). 

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy; Thường trực HĐND thị xã. 
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+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 

03/01/2018 của UBND thị xã: CT. UBMTTQVN thị xã, TP. Văn hóa – 

TT, Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH. Quân sự, TP. Tài chính – KH, 

TP. Giáo dục & ĐT, TP. Nội vụ, PTP. Lao động TB &XH, GĐ. Xí 

nghiệp công trình đô thị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Chánh Văn 

phòng Thị ủy, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Nông dân, BT. Thị 

đoàn, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Cựu chiến binh thị xã; CT. 

UBND các xã, phường; VP: CVP – Ngô Thị Bích Nhung + Hiếu (CV). 

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

- 15g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp Hội đồng thi đua 

khen thưởng thị xã về xét khen thưởng thành tích 10 năm thành lập thị 

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

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy. 

+ 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; lãnh đạo: Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế; CV.Phòng Nội 

vụ (Đ/c Trang, Đ/c Cương, Đ/c Hùng); VP: CVP – Ngô Thị Bích 

Nhung + Dung (CV). 

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

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã dự xét duyệt 

chính trị, chính sách cho công dân nam sẵn sàng nhập ngũ năm 2020. 

 + Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã. 

THỨ SÁU (04/10):  

Sáng: 

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

chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 23 (mở rộng). 

 + Cùng dự: CVP – Ngô Thị Bích Nhung. 

+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy. 

- 7g30:  Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Hội nghị giao ban 

các đô thị hội viên cụm Miền Đông Nam Bộ lần thứ VIII, năm 2019 và 

Hội thảo xây dựng đô thị thông minh. (cả ngày). 

 + Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND thành phố Đồng Xoài. 
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- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã dự xét duyệt 

chính trị, chính sách cho công dân nam sẵn sàng nhập ngũ năm 2020. 

 + Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã. 

Chiều:  

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự xét duyệt chính trị, chính 

sách cho công dân nam sẵn sàng nhập ngũ năm 2020. 

 + Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã. 

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

 

(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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