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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND – UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 25(Từ ngày 15/6/2020 đến19/6/2020) 

 

 

THỨ HAI (15/6) : 

Sáng:  

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp giao ban trực 

tuyến xã – phường tháng 6/2020. 

 * Tại điểm cầu UBND thị xã: 

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

+ Mời dự:PCT. UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; CT. Ủy ban 

MTTQVN thị xã; TB. Tuyên giáo Thị ủy; TB. Dân vận Thị ủy; TB. Tổ chức 

Thị ủy; CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy; lãnh đạo: Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp; Thành phần theo quy định; VP: LĐVP + Dung (CV). 

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

* Tại điểm cầu UBND các xã, phường:  

+ Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các xã, phường. 

+ Lãnh đạo ban, ngành đoàn thể cấp xã, phường. 

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

huấn công tác Phòng chống thiên tai năm 2020.(từ ngày 15-

16/6/2020). 

   + Cùng dự: TP. Kinh tế thị xã. 

+ Địa điểm: Khách sạn Đệ Nhất, 18 Hoàng Việt, phường 4, Quận 

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 



- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Giáo dục & ĐT thị 

xã dự Hội thảo góp ý tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước 

lớp 1. 

   + Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su tỉnh. 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã dự Hội 

nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và tổng kết 

05 năm thực hiện quyết định số 281/QĐ- TTg ngày 20/02/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong 

gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2016-2020. 

 + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến. 

THỨ BA (16/6) : 

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 UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch 

HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương tình Hành trình 

“Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Bình 

Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội nghi 

tuyên dương điển hình tiên tiến phường An Lộc lần thứ I năm 2020.  

 + Địa điểm: UBND phường An Lộc. 

Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp về việc 

phối hợp tổ chức Hội thao người khuyết tật tỉnh lần thứ V năm 2020. 

 + Mời dự: Chủ tịch + PCT. Hội bảo trợ NKT – TMC – BNN thị xã, 

TP. Lao động TB&XH, TP. Văn hóa – TT, Đoàn tham gia hội thi 

(Giao phòng Văn hóa – TT mời); VP: PCVP – Trịnh Thị Hà + Hiếu 

(CV). 

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



- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương tiếp, làm việc với Đoàn 

Kiểm tra số 117 của tỉnh về kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội 

nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước các cấp năm 

2020. 

 + Mời dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ + Công chức làm công 

tác thi đua khen thưởng. 

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

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

thị xã dự họp Hội đồng thẩm định giá đất. 

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

THỨ TƯ (17/6): 

Sáng:  

- 7g30: CT. UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì cuộc họp giải quyết kiến 

nghị của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã liên quan đến việc thu hồi, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản trên đất đã cưỡng chế 

kê biên và bán tài sản. 

+ Mời dự: Lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thi hành án Dân sự, Tòa án 

Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, VP: PCVP. Nguyễn Duy Khang + Vũ(CV). 

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

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với 

Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về họp bàn thống nhất Kế 

hoạch phối hợp tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp 

hạng di tích cấp tỉnh Trường Quốc Quang. 

 + Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng Văn hóa – TT, Công an thị xã, 

Phòng Giáo dục & ĐT, Thị đoàn, UBND phường Phú Thịnh; VP: 

PCVP – Trịnh Thị Hà + Hiếu (CV). 

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

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp nghe Trung 

tâm phát triển quỹ đất thông qua phương án hỗ trợ hộ ông Vũ Văn 

Dân (mỏ đá Phú Lạc). 



 + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính –KH, GĐ. Trung 

tâm Phát triển quỹ đất thị xã, CT. UBND phường Phú Đức; VP: 

PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV). 

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

- 15g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương chủ trì họp nghe Trung 

tâm phát triển quỹ đất thông qua phương án hỗ trợ đất hành lang bảo 

vệ đường bộ đường ĐT 752. 

 + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính –KH, GĐ. Trung 

tâm Phát triển quỹ đất thị xã, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, GĐ. 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, CT. UBND phường Hưng 

Chiến, CT. UBND phường An Lộc; ông Phạm Nam Định – khu phố 

Phú Trung, phường An Lộc; bà Huỳnh Thị Bông, khu phố Bình Tây, 

phường Hưng Chiến (các hộ dân giao UBND phường mời);VP: 

PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV). 

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

THỨ NĂM (18/6): 

Sáng: 

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

kiến nghị của bà Đào Thị Hoa (được bà Nguyễn Thị Việt ủy quyền) – 

ngụ tại tổ 5, khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình Long. 

Nội dung: Do mất biên lại đóng tiền nên chưa nhận được giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại tổ 5, khu phố Phú Trung, 

phường An Lộc. 

+ Mời dự:PCT. UBND thị xã Trần Phương Nam, Lãnh đạo các đơn vị: 

Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Chi 

cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản, UBND phường An Lộc, VP: 

PCVP. Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV). 

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

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp triển 

khai Thông tư số 01/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp. 

 + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 

21/5/2020 và Công văn số 921/UBND-NC ngày 12/6/2020:của UBND 

thị xã Lãnh đạo + Chuyên viên (Phụ trách chứng thực) Phòng Tư pháp 

thị xã, Lãnh đạo UBND (phụ trách công tác chứng thực) + Công chức 



Tư pháp – Hộ tịch + công chức Văn phòng – Thống kê các xã, phường; 

Cộng tác viên dịch thuật (Giao Phòng Tư pháp mời). 

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

Chiều: 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương dự họp Ban biên tập Cổng 

thông tin điện tử tỉnh. 

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

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp mặt kỷ 

niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-

21/6/2020) và tuyên dương Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. 

 + Địa điểm: Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước. 

- 17g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự cơm thân mật 

nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925-21/6/2020). 

 + Địa điểm: Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước. 

THỨ SÁU (19/6): 

Sáng: 

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

dự và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tiếp thu ý kiến 

góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy vào dự thảo Báo cáo chính 

trị Đại hội; phương án nhân sự đại hội Đảng bộ thị xã Bình Long 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

 + Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. 

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự tổng kết đoàn 

thanh tra chuyên ngành của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. 

 + Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. 

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Vũ Hồng Dương, họp kiểm điểm theo Kết 

luận thanh tra số 170/KT-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh. 

+ Mời dự:Lãnh đạo Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Nguyên PCT. UND thị xã Phan Xuân Vĩnh; 

PCT. UBND thị xã Trần Phương Nam; Lãnh đạo Phòng Nội vụ; 



Nguyên TP. TN&MT - Phạm Tấn Ký (giao Phòng TN&MT mời); 

PTP. TN&MT (Đ/c Hà); TP. Quản lý đô thị; PTP. Quản lý đô thị 

(đ/c Thanh); PTP. Kinh tế (Đ/c Vân), VP: LĐVP + Vũ (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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