
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ BÌNH LONG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                                                              Bình Long, ngày 02 tháng 12 năm 2019 
 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 49 (Từ ngày 02/12/2019 đến 06/12/2019) 
 

 

 

THỨ HAI (02/12) :  

Sáng: 

- 7g00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ chào cờ. 

 + Mời dự: Thành phần theo Công văn số 772/UBND-NC ngày 

25/6/2018 của UBND thị xã. 

 + Địa điểm: UBND thị xã.  

- 7g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam cùng với Đoàn cán bộ 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đi công tác nước ngoài tại 

Công văn số 3599/UBND-NC ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh (từ 

ngày 01/12 đến ngày 04/12/2019). 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương tiếp, làm việc với Đoàn Sở 

Khoa học và Công nghệ về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng và 

duy trì hệ thông quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001. 

 + Mời dự: thành phần theo Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 

29/11/2019 của UBND thị xã: TP. Tư pháp thị xã, TP. Nội vụ, TP. Tài 

chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Văn hóa – 

TT, TP. Kinh tế, Chánh Thanh tra thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, PTP. 

Lao động TB&XH; VP: CVP – Ngô Thị Bích Nhung + Dung (CV). 

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

Chiều:  

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Tài chính – KH thị xã chủ trì họp 

Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2020. 
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 + Mời dự: thành phần theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 

28/11/2019 của UBND thi xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn 

(CV). 

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

THỨ BA (03/12):  

Sáng:   

- 7g30:  Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp ủy viên Ủy ban nhân 

dân thông qua dự thảo các báo cáo. 

 + Mời dự: Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH Quân sự thị xã; Chánh 

Thanh tra, QTP. Văn hóa - TT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài chính - 

KH, TP. Nội vụ, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tư pháp, TP. Tài 

nguyên &MT, PTP. Lao động TB&XH thị xã; lãnh đạo: Chi cục Thống 

kê, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đội Quản lý thị trường số 4, 

Trung tâm Y tế, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã; VP: LĐVP + Vũ,  

Yến (CV). 

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

- 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. 

- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự hội nghị tiếp xúc 

cử tri với đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước sau kỳ họp thứ tám, 

Quốc hội khóa XIV. 

 + Cùng dự: thành phần theo Thông báo số 697/TB-UBND ngày 

02/12/2019 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng 

Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ,  

+ Địa điểm: UBND xã Thanh Phú. 

 - 9g30:  Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị 

xã cùng Đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đi khảo sát vị trí khu đất dự 

kiến thực hiện dự án xây dựng khu dân cư Khang Minh Quân của Công 

ty TNHH Khang Minh Quân. 

 + Cùng đi: Lãnh đạo UBND xã Thanh Lương. 

 + Địa điểm: ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương. 
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Chiều: 

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

thảo hệ số tính đền bù về đất dự án điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 

– Bình Long 2. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội 

dung họp và mời đơn vị tư vấn). 

 + Mời dự: thành phần theo Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 

25/02/2019 của UBND thị xã: PGĐ. Trung tâm PTQD (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 (Đ/c Trường), CV. Trung tâm phát triển 

quỹ đất (Đ/c Phương, Đ/c Thúy), CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c 

Dương), CV. Kỹ thuật Công ty Hưng Hải (Đ/c Hùng), Đơn vị tư vấn 

Đất Việt, PCT. UBN xã Thanh Lương (Đ/c Tự), CB. Địa chính xã 

Thanh lương (Đ/c Thịnh); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn 

(CV). 

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

THỨ TƯ (04/12): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương Hội nghị sơ kết giữa nhiệm 

kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ thị xã và 

nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 + Địa điểm: Hội trường Thị ủy. 

Chiều: 

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

hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 

(22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân 

Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019). (Giao Ban CHQS thị xã chuẩn bị 

nội dung họp). 

 + Mời dự: lãnh đạo: Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, Phòng Tài 

chính – KH, Hội Cựu chiến binh thị xã, Phòng Văn hóa – TT, Thị 

đoàn; VP: CVP – Ngô Thị Bích Nhung + Vũ (CV). 

 + Địa điểm:  UBND thị xã (phòng họp trên lầu). 
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THỨ NĂM (05/12): 

Sáng:  

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự kiểm tra việc thực hiện 

Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. 

 + Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp Ban Tổ chức 

“Hội xuân Tết Canh Tý” năm 2020. (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã 

chuẩn bị bị tài liệu, nội dung họp). 

 + Mời dự: QTP. Văn hóa – TT, TGĐ. Công ty cổ phần SX, XD, TM và 

NN Hải Vương, CHT. Ban CHQS thị xã, GĐ. Khách sạn An Lộc, TP. 

Tài chính – KH, PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), Trưởng Công an thị 

xã, GĐ. Xí nghiệp công trình đô thị, GĐ. Điện lực thị xã, CB. Phòng 

Văn hóa – TT (Đ/c Nghĩa), CT. UBND các xã, phường; VP: CVP – 

Ngô Thị Bích Nhung + Dung (CV). 

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

THỨ SÁU (06/12): 

Sáng: 

- 7g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Tư Pháp thị xã dự Hội thi 

“Thanh niên với pháp luật” năm 2019. 

 + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1105/ QĐ-UBND ngày 

20/5/2019 và Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 16/10/2019  của 

UBND thị xã; có thư mời riêng. 

 + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã. 

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

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

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

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

thị xã dự họp triển khai xây dựng nhà ở cho người có công và thân 

nhân người có công năm 2019. 

 + Cùng dự: lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TB&XH. 

 + Địa điểm: Sở Lao động TB&XH tỉnh. 

Chiều:  
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- 13g30: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự thẩm tra các Báo 

cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9. 

 + Mời dự: CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã 

(Đ/c Hải), CT. Liên đoàn lao động thị xã, PTP. Pháp chế HĐND thị xã, 

PTP. Nội vụ (Đ/c Hiền); lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Viện kiểm 

sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã, Chi cục thi hành án Dân sự thị 

xã, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú, CT. UBND phường An Lộc; VP: 

PCVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV). 

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

 

(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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