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 ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     

     THỊ ỦY PHƯỚC LONG                   
     *                                       Phước Long, ngày 20 tháng 9 năm 2021 

    
 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA THƯỜNG TRỰC, BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY 

THƯỜNG TRỰC HĐND, CHỦ TỊCH - PCT.UBND THỊ XÃ 

Tuần thứ 38/2021 (từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021) 
 

Thứ hai (20/9): 

Sáng:  

1. Thường trực Thị ủy: Chủ trì họp giao ban tuần thứ 38/2021. 

Thành phần: TT.HĐND thị xã; Trưởng các Ban Xây dựng Đảng; Văn phòng 

Cấp ủy - HĐND&UBND thị xã; CV đ/c Hồng, đ/c Hải, đ/c Thành. 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp Thường trực. 

2. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã) 

dự làm việc trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh báo cáo định hướng 

phát triển các lĩnh vực: hạ tầng giao thông, hạ tầng điện và năng lượng, hạ tầng 

thủy lợi và phòng chống thiên tai, hạ tầng bưu chính viễn thông, công nghệ 

thông tin gắn với kinh tế số. 

Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV, Phó Chủ tịch 

UBND); Thủ trưởng các đơn vị: TCKH, QLĐT, Kinh tế, VHTT; LĐVP, CV đ/c 

Tú, Hiền, Đ Hồng. 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B – Trung tâm Hội nghị thị xã 

Chiều: 

1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã) 

tiếp tục dự làm việc trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh báo cáo về 

định hướng phát triển các lĩnh vực: Phát triển đô thị và nông thôn, Phương án 

khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, Phương án khai thác và sử dụng đất. 

Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV, Phó Chủ tịch 

UBND); Thủ trưởng các đơn vị: TCKH, QLĐT, TNMT; LĐVP, CV đ/c Tú, Q. 

Hưng, Đ Hồng. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B – Trung tâm Hội nghị thị xã. 

2. Đ/c Hoàng Kim Dưỡng (UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy – kiêm Chánh 

thanh tra thị xã) dự lễ trao huy hiệu đảng đợt 02/9/2021 đối với đảng viên chi bộ 

trực thuộc Đảng bộ phường Sơn Giang. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND phường Sơn Giang.  

3. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND) dự họp trực tuyến 

Ban Vận động hỗ trợ, điều phối trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh tỉnh 

Bình Phước. 

Thành phần cùng dự: Mời đại diện Lãnh đạo: UBMTTQ thị xã, Ban Tuyên 

giáo Thị ủy; Lãnh đạo các đơn vị: GD&ĐT, VHTT, Thị đoàn, LĐVP, CV 

Giang. 
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Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp A – Trung tâm Hội nghị thị xã. 

4. Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế: dự Hội thảo 

trực tuyến về nội dung góp ý dự thảo Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh giao 

đoạn 2021-2025.  

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng Kinh tế. (họp trực tuyến qua phần 

mềm Zoom) 

Tối: 

Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị ủy viên – Phó Chủ tịch UBND thị xã): Trực Chỉ 

huy Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. 

Thành Viên: Đ/c Đặng Xông Pha - Trưởng Ban Tổ chức, kiêm Trưởng phòng 

Nội vụ-LĐTB&XH, Cv Q.Hưng. 

Thời gian: Từ 18 giờ 00 đến 07 giờ 00 ngày hôm sau. 

Thứ ba (21/9): 

Sáng:   

1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã): 

Chủ trì họp giao ban Chủ tịch các phó Chủ tịch, nội dung: 

- 08 giờ 00: Xem xét phương án giải quyết kiến nghị của hộ ông Vũ Đình Xoay 

(giao phòng TNMT chuẩn bị nội dung tài liệu). 

- 08 giờ 45: xem xét báo cáo số 181/BC-UBND ngày 13/9/2021 của UBND 

phường Long Thủy về việc san lấp mặt bằng khu vực hồ Long Thủy. 

Thành phần: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: TNMT, Tư pháp, TCKH, QLĐT, 

Ban QLDA ĐTXD, UBND phường Long Thủy. LĐVP, CV Tú. 

- 09 giờ 45: Xem xét vướng mắt trong quá trình thực hiện công trình Nâng cấp 

đường từ vòng xoay núi Bà Rá đến ngã ba Phước Lộc (Giao Ban QLDA chuẩn 

bị nội dung tài liệu). 

Thành phần: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: TNMT, TCKH, QLĐT, Ban 

QLDA ĐTXD, UBND phường Thác Mơ. LĐVP, CV Tú. 

 (các đơn vị dự họp lên Ecabinet lấy tài liệu nghiên cứu trước, Văn phòng không 

phát tài liệu tại cuộc họp) 

Địa điểm: tại phòng họp C-UBND thị xã. 

2. Đ/c Lê Thanh Sơn (Phó Bí Thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND), Đ/c Lê Đình 

Thắng (UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy – kiêm Giám đốc Trung tâm 

chính trị thị xã) dự khai mạc và chấm thi Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên 

giỏi các cấp năm 2021 (Cả ngày). 

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại phòng họp A – Trung tâm Hội nghị thị xã. 

3. Đ/c Đặng Xông Pha (UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức kiêm trưởng phòng Nội 

vụ-LĐTB&XH), Đ/c Hoàng Kim Dưỡng (UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy 

– kiêm Chánh thanh tra thị xã) dự Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi 

các cấp năm 2021. 

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại phòng họp A – Trung tâm Hội nghị thị xã. 

Chiều: 
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1. Đ/c Nguyễn Ngọc Công (Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ): dự họp trực tuyến 

với tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid 19. 

Thành phần, địa điểm:  

- Tại phòng họp B - Trung tâm Hội nghị thị xã: Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị 

ủy viên - Phó Chủ tịch UBND); Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: TCKH, QLĐT, 

TTYT, Nội vụ-LĐTB&XH, Công an, BCH Quân sự; Kinh tế, LĐVP, CV đ/c 

Giang, đ/c Sơn. 

- Tại phòng họp trực tuyến UBND các xã phường: Bí thư, Chủ tịch UBND, 

Chủ tịch UBMTTQ xã phường và các thành phần khác do xã phường chủ động 

mời. 

Thời gian: 16 giờ 00. 

2. Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV, Phó Chủ tịch UBND): họp thông qua dự 

thảo báo cáo hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã 

Phước Long (giao phòng TNMT chuẩn bị nội dung báo cáo, các đơn vị dự họp 

lên Ecabinet lấy tài liệu nghiên cứu trước). 

Thành phần: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TNMT, Kinh tế, Ban 

QLDA ĐTXD, TCKH, UBND các xã phường; LĐVP, CV đ/c Tú. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp A-UBND thị xã. 

3. Đ/c Hoàng Kim Dưỡng (UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy – kiêm Chánh 

thanh tra thị xã) họp thẩm tra, xác minh, làm việc với các đối tượng liên quan  

theo Quyết định số 127-QĐ/TU, ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Thị uỷ. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng làm việc đ/c Chủ nhiệm UBKT Thị 

uỷ. 

Tối: 

Đ/c Nguyễn Ngọc Diệu (UVBTV – Chỉ hủy trưởng BCHQS): Trực Chỉ huy 

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. 

Thành Viên: Đ/c Lê Quang Nghĩa-Trưởng phòng TNMT, Cv Q.Hưng. 

Thời gian: Từ 18 giờ 00 đến 07 giờ 00 ngày hôm sau. 

Thứ tư (22/9): 

Sáng: 

1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã) 

dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyển đổi số của Tỉnh ủy 

(Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/5/2021). 

Thành phần cùng dự: Trưởng phòng: GD&ĐT, VHTT, TCKH, Giám đốc 

TTYT, Chủ tịch UBND các xã phường: Long Phước, Phước Bình, Phước Tín, 

Long Thủy. LĐVP, CV Hải, Hiền, Sơn. 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B – Trung tâm Hội nghị thị xã. 

2. Đ/c Lê Thanh Sơn (Phó Bí Thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND), Đ/c Nguyễn Văn 

Dũng (Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND) đi kiểm tra các chốt phòng chống dịch 

Covid – 19 trên địa bàn thị xã. 

Thành phần: Thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định số 04-QĐ/BCĐ ngày 

15/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. 

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 tập trung tại trụ sở Thị ủy cùng đi. 
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3. Đ/c Hoàng Kim Dưỡng (UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy – kiêm Chánh 

thanh tra thị xã) đi giám sát theo Quyết định số 128-QĐ/TU, ngày 26/8/2021 của 

Ban Thường vụ Thị uỷ. 

Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 128-QĐ/TU, ngày 26/8/2021 của 

Ban Thường vụ Thị uỷ. 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Đảng uỷ phường Thác Mơ. 

4. Đ/c Lê Đình Thắng (UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy – kiêm Giám 

đốc Trung tâm chính trị thị xã) dự khai giảng lớp nhận thức về đảng đợt 2 năm 

2021 bằng hình thức online. 

Chiều: 

1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã) 

dự họp trực tuyến với UBND tỉnh thông qua: (1) Kế hoạch phục hồi phát triển 

KT-XH năm 2021 trong điều kiện bình thường mới; (2) Chính sách khuyến 

khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV, Phó Chủ tịch 

UBND); Thủ trưởng các đơn vị: Công an, TCKH, QLĐT, TNMT, GD&ĐT, 

VHTT, Kinh tế, Tư pháp, Nội vụ- LĐTB&XH, TTYT, Chi cục Thuế khu vực, 

LĐVP, CV Đ Hồng, D Hồng, Hưng. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B – Trung tâm Hội nghị thị xã. 

2. Đ/c Lê Thanh Sơn (Phó Bí Thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND), Đ/c Nguyễn Văn 

Dũng (Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND) làm việc với Ban chỉ huy điều hành 

các chốt phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thị xã. 

Thành phần: Thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định số 04-QĐ/BCĐ ngày 

15/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã; Ban chỉ huy 

điều hành các Chốt. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp BCH. 

3. Đ/c Hoàng Kim Dưỡng (UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy – kiêm Chánh 

thanh tra thị xã) đi giám sát theo Quyết định số 128-QĐ/TU, ngày 26/8/2021 của 

Ban Thường vụ Thị uỷ. 

Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 128-QĐ/TU, ngày 26/8/2021 của 

Ban Thường vụ Thị uỷ. 

Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Đảng uỷ phường Long Thuỷ. 

4. Đ/c Lê Đình Thắng (UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy – kiêm Giám 

đốc Trung tâm chính trị thị xã) giảng bài lớp nhận thức về đảng đợt 2 năm 2021 

bằng hình thức online. 

Tối: 

Đ/c Văn Minh Chiến (UVBTV – Trưởng Công an): Trực Chỉ huy Trung tâm 

chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. 

Thành Viên: Đ/c Cao Thanh Điềm-Giám đốc Ban QLDA, Cv Hải. 

Thời gian: Từ 18 giờ 00 đến 07 giờ 00 ngày hôm sau. 

Thứ năm (23/9): 

Sáng: 
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1. Thường trực Thị ủy: dự sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 999 – QĐ/TU 

ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung 

ương khóa XII (hình thức họp trực tuyến). 

Thành phần cùng dự: Các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Bí thư Đảng uỷ 

các xã, phường; đ/c Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng TC-KH thị xã; LĐVP, 

CV Thắm, Thành, Hải. 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B - Trung tâm Hội nghị thị xã. 

2. Đ/c Hoàng Kim Dưỡng (UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy – kiêm Chánh 

thanh tra thị xã) giảng bài lớp nhận thức về đảng đợt 2 năm 2021 bằng hình thức 

online. 

3. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND): họp Chi ủy Chi 

bộ Văn phòng Cấp ủy-HĐND&UBND. 

Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại phòng họp C-UBND thị xã. 

Chiều: 

1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã): 

họp Ban chỉ huy Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thị xã, nội 

dung: 

- Xem xét phương án diễn tập phòng chống dịch Covid-19 (Giao TTYT chuẩn bị 

nội dung tài liệu). 

- Trung tâm chỉ huy các xã phường báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh 

trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn số 1462/UBND-TH 

ngày 21/9/2021. 

Thành phần: Các Đ/c Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống 

dịch Covid-19 thị xã; Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy các xã phường; Trưởng 

phòng: TCKH, VHTT, LĐVP, CV Giang. 

Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng họp A-UBND thị xã. 

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Công (Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ), Đ/c Bùi Thị Thúy 

(UVBTV – Trưởng Ban Dân vận, CT UBMTTQ Việt Nam thị xã) dự lễ trao huy 

hiệu đảng đợt 02/9/2021 đối với đảng viên chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường 

Long Thuỷ. 

Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Long Thuỷ. 

3. Đ/c Lê Thanh Sơn (Phó Bí Thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND): dự họp trực tuyến 

với tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid 19. 

Thành phần, địa điểm:  

- Tại phòng họp B-Trung tâm Hội nghị thị xã: Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị ủy 

viên - Phó Chủ tịch UBND); Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: TCKH, QLĐT, 

TTYT, Nội vụ-LĐTB&XH, Công an, BCH Quân sự; Kinh tế, LĐVP, CV đ/c 

Giang, đ/c Sơn. 

- Tại phòng họp trực tuyến UBND các xã phường: Bí thư, Chủ tịch UBND, 

Chủ tịch UBMTTQ xã phường và các thành phần khác do xã phường chủ động 

mời. 

Thời gian: 16 giờ 00. 
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3. Đ/c Hoàng Kim Dưỡng (UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy – kiêm Chánh 

thanh tra thị xã) họp thẩm tra, xác minh, làm việc với các đối tượng liên quan  

theo Quyết định số 127-QĐ/TU, ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Thị uỷ. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng làm việc đ/c Chủ nhiệm UBKT Thị 

uỷ. 

Tối: 

Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV, Phó Chủ tịch UBND): Trực Chỉ huy Trung 

tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. 

Thành Viên: Đ/c Nguyễn Thành Sơn - Phó Chánh VP Cấp ủy-HĐND&UBND, 

Cv Q Hưng. 

Thời gian: Từ 18 giờ 00 đến 07 giờ 00 ngày hôm sau. 

Thứ sáu (24/9): 

Sáng: 

1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã), 

Đ/c Lê Thanh Sơn (Phó Bí Thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND) dự Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng), phiên thứ 6/2021 (bằng hình thức họp trực 

tuyến); (Thời gian Cả ngày). 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B - Trung tâm Hội nghị thị xã. 

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Công (Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ), Đ/c Đặng Xông 

Pha (UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức kiêm trưởng phòng Nội vụ-LĐTB&XH), 

Đ/c Nguyễn Ngọc Diệu (UVBTV – Chỉ hủy trưởng BCHQS) dự lễ trao huy 

hiệu 40 năm và 50 năm tuổi đảng đợt 02/9/2021 đối với đảng viên chi bộ trực 

thuộc Đảng bộ phường Phước Bình. 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND phường Phước Bình. 

3. Đ/c Hoàng Kim Dưỡng (UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy – kiêm Chánh 

thanh tra thị xã) đi giám sát theo Quyết định số 126/-QĐ/TU, ngày 24/8/2021 

của Ban Thường vụ Thị uỷ (Cả ngày). 

Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 126/-QĐ/TU, ngày 24/8/2021 của 

Ban Thường vụ Thị uỷ. 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Đảng uỷ xã Phước Tín. 

4. Đ/c Lê Đình Thắng (UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy – kiêm Giám 

đốc Trung tâm chính trị thị xã), Đ/c Trịnh Xuân Hải (UVBCH-Phó Chủ tịch 

HĐND): đi giám sát công tác đầu tư XDCB các công trình, dự án năm 2021 trên 

địa bàn thị xã. 

Thành phần: Theo Thông báo số 27 và 28/TB-HĐND-GS02 của đoàn Giám sát 

số 02 của Thường trực HĐND thị xã. 

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45 tập trung tại trụ sở UBND thị xã cùng đi. 

Tối: 

Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND): Trực Chỉ huy 

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. 

Thành Viên: Đ/c Nguyễn Ngọc Sanh-Trưởng phòng TCKH, Cv Q Hưng. 

Thời gian: Từ 18 giờ 00 đến 07 giờ 00 ngày hôm sau. 
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Thứ bảy (25/9): 

1. Đ/c Lê Thanh Sơn (Phó Bí Thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND): trực công tác 

phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thị xã (cả ngày). 

Thành phần: Có Thông báo sau. 

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại trụ sở Thị ủy. 

2. Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV, Phó Chủ tịch UBND), Trực Chỉ huy 

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã (cả ngày). 

Thành phần: Có Thông báo sau. 

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại trụ sở UBND thị xã. 

Tối: 

Đ/c Nguyễn Ngọc Diệu (UVBTV – Chỉ hủy trưởng BCHQS): Trực Chỉ huy 

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. 

Thành Viên: Đ/c Nguyễn Văn Lâm-Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Cv Hải. 

Thời gian: Từ 18 giờ 00 đến 07 giờ 00 ngày hôm sau. 

Chủ nhật (26/9): 

Sáng: 

1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã); 

Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND: Trực Chỉ huy 

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã (cả ngày). 

Thành phần: Có Thông báo sau. 

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại trụ sở UBND thị xã. 

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Công (Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ): trực công tác 

phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thị xã (cả ngày). 

Thành phần: Có Thông báo sau. 

 Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại trụ sở Thị ủy. 

Chiều: 

Thường trực Thị uỷ dự họp trực tuyến với tỉnh về công tác phòng, chống dịch 

Covid 19. 

Thành phần, địa điểm:  

- Tại phòng họp B - Trung tâm Hội nghị thị xã: Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị 

ủy viên - Phó Chủ tịch UBND); Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: TCKH, QLĐT, 

TTYT, Nội vụ-LĐTB&XH, Công an, BCH Quân sự; Kinh tế, LĐVP, CV đ/c 

Giang, đ/c Thuỳ. 

- Tại phòng họp trực tuyến UBND các xã phường: Bí thư, Chủ tịch UBND, 

Chủ tịch UBMTTQ xã phường và các thành phần khác do xã phường chủ động 

mời. 

Thời gian: 16 giờ 00. 

Tối: 

Đ/c Văn Minh Chiến (UVBTV – Trưởng Công an): Trực Chỉ huy Trung tâm 

chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. 

Thành Viên: Đ/c Dương Văn Vịnh-Trưởng phòng Kinh tế, Cv Q Hưng. 
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Thời gian: Từ 18 giờ 00 đến 07 giờ 00 ngày hôm sau. 

Lưu ý:  

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung cuộc họp để 

thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND; Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã gửi tài liệu dự họp thông qua Văn phòng Cấp 

ủy – HĐND&UBND thị xã trước 01 ngày và đến trước thời gian tổ chức cuộc 

họp 15 phút để phối hợp với Văn phòng chuẩn bị tài liệu phục vụ cho cuộc 

họp chu đáo, đảm bảo theo yêu cầu.  

- Ngoài ra, đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các 

quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khi cử đại biểu dự họp; không cử đại 

biểu được xác định thuộc diện F2; đại biểu thuộc diện F3 đề nghị thông báo, 

trao đổi với Văn phòng trước khi cử đến dự họp; các đại biểu thực hiện các 

biện pháp phòng dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế và Văn 

phòng khi đến dự họp./. 

Lịch này được đăng trên Website Cổng thông tin điện tử thị xã Phước Long 

theo địa chỉ: https://phuoclong.binhphuoc.gov.vn./. 

Lịch làm việc này thay Thư mời họp./. 

Nơi nhận:  
- TTTU, HĐND, UBND;                

- Các tổ chức cơ sở Đảng;  

- Các CQ, BN, ĐT;  

- ĐU-UBND các xã, phường; 

- LĐVP, các bộ phận của Văn phòng; 

- Đăng Website thị xã;  

- Lưu VP Cấp ủy – HĐND&UBND thị xã. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Bùi Thị Hằng 
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