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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ 

Tuần lễ 39 (Từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020) 

 

 

THỨ HAI (21/9): 

Sáng:  

- 8g00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý. 

  + Mời dự: LĐVP + Vũ (CV). 

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

Chiều: 

- 13g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND 

thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh Bình Phước trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. 

 + Cùng dự: Thành phần theo Thông báo số 245/TB-UBND ngày 

21/9/2020 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng 

Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, 

Công an thị xã,  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

+ Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh. 

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam làm việc, tham gia 

tố tụng tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước liên quan đến vụ án 

hành chính yêu cầu hủy quyết định hành chính và buộc thực hiện 

hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. 

 + Cùng đi: PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà). 

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

THỨ BA (22/9): 

Sáng: 

- 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. 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND 

thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị công bố Nghị quyết về Tầm 

nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn 

2050 bằng hình thức trực tuyến. 

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

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

HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tiếp, làm việc với Đoàn giám 

sát HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2015/NQ-

HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về quy hoạch tài nguyên 

nước tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

 + Mời dự: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã, TP. Tài nguyên – MT, 

TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND các xã, 

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

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

Chiều: 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Tổ 

công tác số 2617 về kiểm tra công tác chuẩn bị, kế hoạch tổ chức tiếp 

công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng tại các địa phương. 

 + Mời dự: PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà), Phó Chánh Thanh tra thị 

xã (Đ/c Hương); Đội trưởng Đội An ninh Công an thị xã (Đ/c Liên); 

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

+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 

THỨ TƯ (23/9): 

Sáng:  

- 6g00: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tập 

huấn về thẩm tra, giám sát NSNN, NSĐP và phổ biến Luật ngân sách 

nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân tại tỉnh Đắk Lắk (từ ngày 

23/9 đến ngày 26/9/2020). 

 + Địa điểm: Tập trung tại Văn phòng HĐND tỉnh. 

- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự họp Ban Chỉ đạo 

xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021. 

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



- 8g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng đoàn công tác 

Tỉnh ủy đi thăm chúc thọ, mừng thọ các cụ thọ 90 tuổi, 100 tuổi nhân 

ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2020. 

 + Địa điểm: Tập trung tại Thị ủy lúc 8g20. 

Chiều: 

- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND 

thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy. 

THỨ NĂM (24/9): 

Sáng: 

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

+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy 

- 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 

3/2020.  

+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.  

Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND,UBND thị xã làm việc tại trụ sở. 

THỨ SÁU (25/9): 

Sáng: 

- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự khai trương Trung 

tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh. 

+ Địa điểm: Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh (Tầng trệt, 

UBND tỉnh). 

- 8g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi cùng đoàn công tác 

của Tỉnh ủy dự Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết (đợt 2) nhân dịp chào 

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

 + Địa điểm: ấp Cần Lê, xã Thanh Lương 

- 8g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Hội thi bàn tay 

vàng khai thác mủ lần thứ XVII, năm 2020. 

 + Địa điểm: Lô 01/12, tổ 4 Nông trường cao su Đồng Nơ (ấp 3, xã 

Đồng Nơ, huyện Hớn Quản). 

 

 



Chiều: 

- 13g30: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Trung 

tâm Kinh doanh VNPT Bình Phước về đề xuất giải pháp ứng dụng 

CNTT trong công tác quản lý và thanh toán điện tử không dùng tiền 

mặt tại Bộ phận Một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã. 

 + Mời dự: Các xã, phường: lãnh đạo UBND + Kế toán + đại diện 

Công chức bộ phận một cửa; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Hoàng 

(CV). 

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

- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam làm việc với Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh về công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về lâm 

nghiệp trên địa bàn. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị báo cáo, tài 

liệu họp). 

 + Mời dự: TP. Kinh tế, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, 

GĐ. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang 

+ Tấn (CV). 

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

  

(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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