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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 40 (Từ ngày 28/9/2020 đến 03/10/2020) 

 

THỨ HAI (28/9): 

Sáng:  

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

+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai mạc giải 

bóng chuyền thị xã Bình Long năm 2020. 

+ Địa điểm: UBND phường An Lộc. 

- 8g30:  Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND 

thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 

4/2020.  

+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam chủ trì họp triển khai 

xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thị xã năm 2021. (Giao 

Phòng Tài chính – KH thị xã chuẩn bị nội dung họp). 

 + Mời dự: TP. Tài chính – KH, PTP. Tài chính – KH, PTP. Tài nguyên 

– MT, PTP. Tư pháp, PTP. Kinh tế, PCCT. Chi cục thuế (Đ/c Hùng), 

PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), CV. Phòng Tài 

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

CB. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản (Đ/c Nga), CT. 

UBND + CB địa chính các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy 

Khang + Tấn (CV). 

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

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị 

xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 và 

triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. 

 + Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục & ĐT thị xã. 



- 17g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi tặng quà Tết Trung 

thu tại chùa Tân Minh. 

 + Địa điểm: Chùa Tân Minh. 

- 17g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự “Đêm hội trăng rằm” 

năm 2020 nhân dịp Tết Trung thu năm 2020 do Công đoàn Khối Đảng 

và Khối Vận tổ chức. 

 + Địa điểm: Nhà ăn Thị ủy. 

THỨ BA (29/9): 

Sáng: 

- 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ. 

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

22/01/2020 của HĐND thị xã: CT. Liên đoàn Lao động thị xã, PTB. 

Kinh tế xã hội HĐND thị xã, PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Thành), 

PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Cường), Đại biểu HĐND thị xã – Vũ 

Xuân Bưởng, Đại biểu HĐND thị xã – Trương Thanh Hùng; Lãnh 

đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã, Thanh tra thị xã. 

+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 

- 9g30: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì đối thoại giải 

quyết đơn kiến nghị của ông Vũ Văn Vạn, ngụ tại ấp Sở Nhì, phường 

Hưng Chiến, thị xã Bình Long liên quan đến dự án khu dân cư hồ Sa 

Cát. 

+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi 

cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản; GĐ. Trung tâm Phát triển 

quỹ đất, PGĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất (Đ/c Hùng), CT. UBND 

phường Hưng Chiến, ông Vũ Văn Vạn; VP: Nguyễn Duy Khang + 

Vũ (CV). 

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

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức triển khai Chuyên đề  

lớp cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho già làng, người có uy 

tín, chức sắc, chức việc và trưởng các điểm nhóm trên địa bàn thị xã 

năm 2020. 

 + Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã. 

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự khai mạc triển 

lãm tài liệu lưu trữ lịch sử “Bình Phước kháng chiến, kiến quốc 1954 - 

1975. 

 + Địa điểm: Di tích lịch sử quốc gia Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài. 



- 11g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự cơm thân mật 

nhân dịp khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ lịch sử “Bình Phước kháng 

chiến, kiến quốc 1954 - 1975. 

 + Địa điểm: Chi cục Văn thư – Lưu trữ (Số 02, đường Trần Hưng Đạo, 

P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài). 

Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết 

công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2019 – 2020 và triển khai 

chương trình năm học 2020 – 2021. 

 + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.  

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Thông qua Đề án 

thành lập Tổ thẩm định giải quyết thủ tục hành chính các dự án đầu tư 

công. 

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

- 17g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình “Trung 

thu cho em” năm 2020 do Hội Liên hiệp thanh niên thị xã tổ chức. 

 + Địa điểm: Nhà văn hóa khu phố Bình Ninh I, phường Hưng Chiến. 

- 17g30: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Chương trình “Đêm 

hội trăng rằm” và trao quà cho thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu năm 

2020. 

 + Địa điểm: Trường TH – THCS Thanh Lương. 

THỨ TƯ (30/9): 

Sáng:  

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

chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký Hội thi tuyên truyền về Cải cách 

hành chính năm 2020. (Giao Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ thị xã 

chuẩn bị nội dung họp). 

 + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 

03/9/2020 của UBND thị xã: TP. Tư pháp, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), 

PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã 

(Đ/c Hoa), PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Sáng), PTP. Tư pháp (Đ/c 

Sinh), CV. Phòng Tư pháp (Đ/c Linh), CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Duy), 

VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV). 

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

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Thường trực Thị 

ủy đi thăm và chúc mừng Hội Người Cao tuổi thị xã nhân Ngày Quốc 

tế người cao tuổi 01/10/2020.  



+ Địa điểm:  Hội Người Cao tuổi thị xã. 

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự vụ án yêu cầu hủy 

quyết định hành chính và buộc thực hiện hành vi hành chính trong lĩnh 

vực quản lý đất đai. 

 + Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước. 

Chiều: 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì cuộc họp 

chuẩn bị nội dung trình UBND tỉnh thuận chủ trương đầu tư xây 

dựng dự án Xây dựng Chợ Bình Long , thị xã Bình Long (giao Phòng 

Kinh tế chuẩn bị nội dung cuộc họp và chuyển đến thành phần dự 

họp nghiên cứu góp ý trước và mang theo khi dự họp). 

+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy. 

+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam; Lãnh đạo: 

Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô 

thị, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

Đất đai thị xã, Bí thư + CT. UBND phường An Lộc; VP: PCVP. 

Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV). 

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

Tối: 

- 19g00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Đêm hội Trăng 

rằm năm 2020. 

   + Địa điểm: Khuôn viên Phòng Văn hóa – TT thị xã. 

THỨ NĂM (01/10): 

Sáng: 

- 7g30:  Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì cuộc họp nghe 

các cơ quan chuyên môn báo cáo trình tự, thủ tục giải quyết kiến 

nghị của hộ bà Nguyễn Thị Kim, ngụ tại tổ 7, khu phố Xa Cam 1, 

phường Hưng Chiến. Nội Dung: Bà kiến nghị về việc bà được cấp 

đất tái định cư khu vực Lòng hồ Sa Cát thửa đất số 28, tờ bản đồ số 

01, với diện tích 180 m
2
, giấy CNQSD đất số CG 369266 ngày 

21/3/2017. Tuy nhiên, tháng 3/2020 bà liên hệ với cơ quan chuyên 

môn để đo đạc, cắm mốc để xây dựng nhà thì thấy kết quả đo đạc 

không đúng vị trí hiện trạng trong giấy CNQSD đất đã được cấp và 

thiếu hụt diện tích (giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 

phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo); Kiến nghị liên quan đến 

chính sách tái định cư dự án hồ Sa Cát của  ông Phan Khắc Hậu, ngụ 



tại tổ 7, khu phố Bình Tây, phường Hưng Chiến (Giao Trung tâm 

Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung báo cáo) . 

+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản 

lý Đô thị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký Đất đai thị xã; Trung tâm Phát triển Quỹ đất, CT. 

UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP. Nguyễn Duy Khang + Vũ 

(CV). 

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

Chiều: 

 - 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND 

thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Thời gian: Từ chiều ngày 01/10 đến hết ngày 

03/10/2020). 

 + Địa điểm: Hội trường Trường chính trị tỉnh. 

Tối: 

- 18g30: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự buổi họp mặt nữ 

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

   + Địa điểm: Công an tỉnh (Hội trường B). 

   Lưu ý: Đại biểu nữ mặc bộ áo dài truyền thống. 

THỨ SÁU (02/10): 

Sáng: 

 - 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND 

thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

 + Địa điểm: Hội trường Trường chính trị tỉnh. 

Chiều: 

 - 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND 

thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

 + Địa điểm: Hội trường Trường chính trị tỉnh. 

THỨ BẢY (03/10): 

Sáng: 
 - 7g30: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND 

thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

 + Địa điểm: Hội trường Trường chính trị tỉnh. 



Chiều: 

 - 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND 

thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

 + Địa điểm: Hội trường Trường chính trị tỉnh. 

Tối: 

- 19g45: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình biểu 

diễn nghệ thuật “Tự hào Đảng quang vinh” Chào mừng thành công Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 + Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước. 

  

(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 

 

 

 

 

Trịnh Thị Hà 
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