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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 18 (Từ ngày 27/4/2020 đến 01/5/2020) 

 

THỨ HAI (27/4) : 

Sáng:  

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo cải cách tư 

pháp qua hình thức online. 

Chiều: 

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

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Thị Hồng Vân - Dự Hội nghị trực 

tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 do Ủy ban MTTQVN phối hợp với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội tổ chức. 

 + Mời dự: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; lãnh đạo: Phòng Tài 

chính – KH, Phòng VH-TT, Công an, Phòng Lao động TB&XH, Trung 

tâm Y tế, Ngân hàng CSXH thị xã, Bảo hiểm xã hội. 

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

- 14g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương; Phó Chủ tịch UBND thị xã 

– Hoàng Thị Hồng Vân họp Ban thường vụ Thị ủy. 

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

THỨ BA (28/4) : 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự Đại hội Đảng bộ Quân 

sự thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
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 + Địa điểm: Ban CHQS thị xã. 

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi trao quà cho 

các hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã. 

 + Cùng đi: lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH thị xã, Hội Chữ thập 

đỏ, Ngân hàng Nam Á, Chùa Phật Quốc Vạn Thành. 

 + Địa điểm: UBND các xã, phường. 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân 

định kỳ. 

+ Mời dự:thành phần theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 

22/01/2020 của HĐND thị xã: PTB. Tổ chức Thị ủy, PTB. Pháp chế 

HĐND thị xã;lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã. 

+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 

- 9g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự họp về giải quyết 

đơn kiến nghị của hộ ông Lê Văn Quang và bà Tô Thị Hiếu về di dời 

Container làm việc để trước đất của gia đình; Tiến độ thực hiện và 

những khó khăn, vướng mắc theo nội dung Công văn 6451/UBND-

KT ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh về việc bồi thường giải phóng 

mặt bằng các hạng mục Trạm thu phí – Nhà điều hành BOT QL 13 

đoạn qua địa bàn thị xã Bình Long (Giao Trung tâm Phát triển quỹ 

đất chuẩn bị nội dung).  

 + Cùng dự: lãnh đạo UBND xã Thanh Lương. 

 + Địa điểm: Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh. 

Chiều: 

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

– Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra tiến độ 

thực hiện dự án ĐT 752 và một số công trình xây dựng cở bản trên địa 

bàn thị xã. 

+ Cùng đi: CVP – Ngô Thị Bích Nhung. 

THỨ TƯ (29/4): 

Sáng: 

- 6g15: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương; Phó Chủ tịch UBND thị xã 

– Hoàng Thị Hồng Vân dự Lễ dâng hương tại nghĩa trang Liệt sỹ Bình 

Long – Hớn Quản nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Miền Nam, 

thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020). 

 + Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản. 
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- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực 

Thị ủy đi kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 chuẩn bị cho học sinh 

đi học ở một số trường tiểu học. 

 + Địa điểm: tại Trường Tiểu học An Lộc A, Trường Tiểu học An Lộc 

B, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường Tiểu học Thanh Lương A. 

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam chủ trì họp giải quyết 

về chồng lấn đất giữa Công ty Cao su Bình Long với khu dân cư Khu 

phố Phú Tân, phường Hưng Chiến. (Giao Xí nghiệp công trình đô thị 

thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo). 

 + Mời dự: lãnh đạo: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Phòng 

Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, 

Văn phòng Đăng ký đất đai, Xí nghiệp công trình đô thị, UBND 

phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV). 

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

Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Đại hội Đảng bộ 

Trung tâm Y tế thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã. 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp thống nhất triển 

khai thực hiện 40km đường giao thông nông thôn (giao UBND các xã 

– phường chuẩn bị nội dung báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện).   

 + Thành phần: Đ/c Trần Phương Nam – PCT.UBND thị xã; Đại diện 

lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, 

Phòng Tài nguyên – MT, CT. UBND các xã – phường: Thanh Lương, 

Thanh Phú, Hưng Chiến, An Lộc, Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn 

Duy Khang + Tấn (CV). 

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

THỨ NĂM (30/4): 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã nghỉ lễ kỷ niệm Ngày 

giải phóng miền Nam thống nhất đất nước(30/4/) và Quốc tế Lao động 

(01/5) năm 2020theo Thông báo số 84/TB-UBND ngày 20/4/2020 của 

UBND thị xã. 

 + Trực Văn phòng: LĐVP + CBCC. 
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THỨ SÁU (01/5): 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã nghỉ lễ kỷ niệm Ngày 

giải phóng miền Nam thống nhất đất nước(30/4/) và Quốc tế Lao động 

(01/5) năm 2020theo Thông báo số 84/TB-UBND ngày 20/4/2020 của 

UBND thị xã. 

 + Trực Văn phòng: LĐVP + CBCC. 
 

(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 

vớiVăn 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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