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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 43 (Từ ngày 21/10/2019 đến 26/10/2019) 
 

 

 

 

THỨ HAI (21/10) :  

Sáng: 

 - 6g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam đi khám bệnh định kỳ. 

- 9g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự Hội nghị cán bộ chủ 

chốt về công tác cán bộ.   

+ Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. 

Chiều:  

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp nghe các Trưởng 

Tiểu ban phục vụ lễ kỷ niệm 10 năm tái lập thị xã Bình Long báo cáo 

tình hình thực hiện nhiệm vụ và công tác chuẩn bị tổ chức lễ. 

 + Mời dự: thành phần theo Quyết định 2245/QĐ-UBND ngày 

25/9/2019 của UBND thị xã. 

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

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

cùng Đoàn Ban chỉ đạo 167 đi kiểm tra hiện trạng khu dân cưu khu phố 

Phú Tân, phường Hưng Chiến và lô đất số 29, 41, 12c, 26b, khu dân cư 

đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hưng Chiến để làm căn cứ trình 

các thành viên thuộc Ban chỉ đạo 167 xem xét trình UBND tỉnh quyết 

định bán đấu giá QSD đất trong năm 2019. (Giao Phòng Tài chính – 

KH phối hợp với các ngành chuẩn bị tài liệu, hồ sơ pháp lý, diện tích 

của 02 khu đất nêu trên). 

 + Cùng đi: PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), PTP. Tài nguyên – MT 

(Đ/c Hà), PTP. Quản lý đô thị (Đ/c Vân). 

 + Địa điểm: phường Hưng Chiến. 
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THỨ BA (22/10): 

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. 

+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều; Phó Chủ tịch UBND 

thị xã – Trần Phương Nam dự Lễ kỷ niệm 10 thành lập phường Phú 

Thịnh (01/11/2009 – 01/11/2019). 

 + Cùng dự: VP: CVP – Ngô Thị Bích Nhung. 

 + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh. 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự nghe Đoàn Thanh tra 

theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh báo cáo, thông qua dự thảo kết luận thanh tra đối với việc 

tách thửa đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 

thị xã Bình Long. 

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

đăng ký đất đai. 

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

THỨ TƯ (23/10): 

Sáng: 

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

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương họp Ban Thường vụ Thị ủy. 

 + Đại điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã giao Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương 

Nam dự họp thông qua nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 

2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

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

Chiều: 
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- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương; Phó Chủ tịch HĐND thị xã 

– Nguyễn Đăng Điều dự họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo, già 

làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn thị xã năm 2019. 

 + Cùng dự: PCV – Trịnh Thị Hà. 

 + Địa điểm: Hội trường Thị ủy. 

THỨ NĂM (24/10): 

Sáng:  

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

thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Lễ kỷ niệm 10 thành lập phường Phú 

Đức (01/11/2009 – 01/11/2019). 

 + Cùng dự: PTB. Pháp chế HĐND thị xã. 

 + Địa điểm: UBND phường Phú Đức. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp quy hoạch chi tiết 

tỉ lệ 1/2000 lần thứ ba phường An Lộc. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị 

xã chuẩn bị nội dung họp). 

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

 + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam; TP. Tài nguyên – 

MT, TP. Kinh tế, TP. Nội vụ, TP. Văn hóa – TT, TP. Tài chính – KH, 

TP. Giáo dục & ĐT, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, 

CT. UBND phường An Lộc, Trưởng ban điều hành các khu phố trên 

địa bàn phường An Lộc (Giao UBND phường An Lộc 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 chủ trì họp kiểm điểm vi 

phạm của ông Phạm Văn Hưng. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị 

nội dung họp). 

 + Mời dự: TP. Nội vụ, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài chính – KH, 

Chánh Thanh tra thị xã; 01 Chuyên viên Phòng Nội vụ, Trường Tiểu 

học Thanh Phú A gồm: Ban Giám hiệu, Đại diện cấp ủy, Chủ tịch 

Công đoàn cơ sở, ông Phạm Văn Hưng – HT. trường Tiểu học Thanh 

Phú A (Giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã mời), Đại diện lãnh đạo 

Đảng ủy xã Thanh Phú; VP: Vũ (CV). 

 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu). 
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- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam tiếp, làm việc với 

Đoàn giám sát Ủy ban MTTQVN tỉnh về chấp hành pháp luật về bảo 

vệ môi trường. 

 + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Xí 

nghiệp công trình đô thị, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND xã 

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

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

THỨ SÁU (25/10):,  

Sáng: 

- 7g30: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ kỷ niệm 10 thành lập 

phường An Lộc (01/11/2009 – 01/11/2019). 

 + Cùng dự: Hai Phó ban HĐND thị xã. 

 + Địa điểm: UBND phường An Lộc. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự Hội nghị sơ kết công tác 

thuế 09 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện 

03 tháng cuối năm 2019. 

 + Địa điểm: Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã dự họp 

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 

2018 - 2019. 

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

Chiều:  

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì Hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2019. (Giao 

Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung họp). 

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

 + Mời dự: thành phần theo Kế hoạch 150/KH-UBND ngày 20/8/2019 

của UBND thị xã; lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh 

tế về chức vụ - Công an thị xã. 

 + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã. 

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự lễ trao giấy chứng 

nhận 02 nhãn hiệu tập thể “Gà thả vườn Thanh Lương – Bình Long” và 

“Nhãn hiệu da bò Thanh Lương – Bình Long” (Do UBND thị xã và Sở 

Khoa học công nghệ tỉnh đồng tổ chức). 
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 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, TT. HĐND thị xã. 

+ Mời dự: lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, UBND 

các xã phường. 

+ Địa điểm: Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã 

Thanh Lương. 

- 13g00: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Lễ khánh thành 

– Dâng hương tượng đài Phú Riềng đỏ và Lễ trao các giải thưởng nhân 

kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929-

28/10/2019). 

 + Địa điểm: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. 

THỨ BẢY (26/10): 

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Lễ kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản đảng ở Phú Riềng và 90 

năm ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929-

28/10/2019). 

 + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy. 

 + Mời dự: lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã. 

 + Địa điểm: Khuôn viên Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. 

    

(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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Ngô Thị Bích Nhung 
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