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 ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     

     THỊ ỦY PHƯỚC LONG                   
     *                                  Phước Long, ngày 20 tháng 12 năm 2021 

    
 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA THƯỜNG TRỰC, BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY 

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

Tuần thứ 51/2021 (từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021) 
 

Thứ hai (20/12): 

Sáng:  

1. Thường trực Thị ủy: Chủ trì họp giao ban tuần thứ 51/2021. 

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, Thùy, Sơn. 

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

2. Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV – Phó Chủ tịch UBND thị xã): dự họp 

Ban KTXH thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban về các văn bản trình kỳ 

họp thứ hai-HĐND thị xã.  

Thành phần cùng dự: đại diện Lãnh đạo các đơn vị: TCKH, TNMT, Nội vụ-

LĐTB&XH, Kinh tế, LĐVP, CV D. Hồng, Hữu. 

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) 

đi thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2021. 

Thành phần: Theo Kế hoạch số 319/KH-UBND, ngày 09/12/2021 của UBND 

thị xã. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Giáo xứ Phước Long, Dòng Nữ Vương Hòa 

Bình thuộc Giáo xứ Phước Long (Đoàn tập trung tại trụ sở UBND thị xã để 

cùng đi). 

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Công (Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ) đi thăm và chúc 

mừng Lễ Giáng sinh năm 2021. 

Thành phần: Theo Kế hoạch số 319/KH-UBND, ngày 09/12/2021 của UBND 

thị xã. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Giáo xứ Phước Bình, Giáo xứ Long Điền 

(Đoàn tập trung tại trụ sở Thị uỷ để cùng đi). 

3. Đ/c Lê Thanh Sơn (Phó Bí Thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND) đi thăm và chúc 

mừng Lễ Giáng sinh năm 2021. 

Thành phần: Theo Kế hoạch số 319/KH-UBND, ngày 09/12/2021 của UBND 

thị xã. 
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Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Giáo xứ Sơn Long, Chi hội thánh Tin lành 

Phước Long và Giáo họ Sơn Giang (Đoàn tập trung tại trụ sở Thị uỷ để cùng 

đi). 

4. Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV – Phó Chủ tịch UBND thị xã): đi thăm và 

chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2021. 

Thành phần: Theo Kế hoạch số 319/KH-UBND, ngày 09/12/2021 của UBND 

thị xã. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Dòng Đức Bà truyền giáo, Dòng Nữ Vương 

Hòa Bình, Giáo xứ Phước Sơn và Giáo xứ Phước Vĩnh (Đoàn tập trung tại trụ 

sở UBND thị xã để cùng đi). 

5. Đ/c Bùi Thị Thúy (UVBTV – Trưởng Ban Dân vận, CT UBMTTQ Việt 

Nam thị xã) đi thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2021. 

Thành phần: Theo Kế hoạch số 319/KH-UBND, ngày 09/12/2021 của UBND 

thị xã. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Giáo họ Nhơn Lý, Giáo họ Bình Hưng, Giáo 

xứ Phước Quả (Đoàn tập trung tại trụ sở Thị uỷ để cùng đi). 

6. Đ/c Trịnh Xuân Hải (Thị uỷ viên - Phó Chủ tịch HĐND) đi thăm và chúc 

mừng Lễ Giáng sinh năm 2021. 

Thành phần: Theo Kế hoạch số 319/KH-UBND, ngày 09/12/2021 của UBND 

thị xã. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Giáo xứ Sông Bé, Giáo xứ Nhơn Hòa (Đoàn 

tập trung tại trụ sở UBND thị xã để cùng đi). 

Giao UBND các xã phường phối hợp phòng Nội vụ-LĐTB&XH thông báo 

đến các cơ sở tôn giáo, đồng thời bố trí thành phần cùng tham gia với các 

đoàn của thị xã. 

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

14 giờ 00: làm việc với Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thị xã về giải pháp để thực 

hiện đạt chỉ tiêu dân số tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022. 

Thành phần: Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thị xã. LĐVP, CV Giang 

15 giờ 00: Làm việc với Lãnh đạo phòng GD&ĐT về các nhiệm vụ chuyên môn 

của phòng. 

Thành phần: Lãnh đạo phòng GD&ĐT. LĐVP, CV Giang 

Địa điểm: phòng họp C-UBND thị xã.  

Thứ ba (21/12): 

Sáng:   

1. Thường trực Thị uỷ dự kiểm điểm, đánh giá tập thể Ban Thường vụ và các 

đồng chí UVBTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã (cả ngày). 

Thành phần: Các đồng chí UVBTV Thị uỷ khoá XII; Phó Chủ tịch HĐND, 

Phó Chủ tịch UBND thị xã; LĐVP. 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã 

(Lầu 02 – trụ sở Thị uỷ). 
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2. Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế: dự Hội nghị kết 

nối tiêu thụ sản phẩm trái cây và sầu riêng trên địa bàn tỉnh. 

Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Trung tâm dịch vị Nông nghiệp, các 

HTX cây ăn trái, các doanh nghiệp cung cấp đầu vào, tiêu thụ trái cây trên địa 

bàn (Giao phòng Kinh tế mời). 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp phòng Kinh tế (qua phần mềm 

Zoom). 

Chiều: 

1. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND): dự họp trực 

tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị 

xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Thành phần, địa điểm:  

- Tại phòng họp B-Trung tâm Hội nghị thị xã: 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. 

Thứ tư (22/12): 

Sáng: 

1. Thường trực Thị uỷ tiếp tục dự kiểm điểm, đánh giá tập thể Ban Thường vụ 

và các đồng chí UVBTV Thị uỷ, phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã. 

Thành phần: Các đồng chí UVBTV Thị uỷ khoá XII; Phó Chủ tịch HĐND, 

Phó Chủ tịch UBND thị xã; LĐVP.. 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã 

(Lầu 02 – trụ sở Thị uỷ). 

2. Chủ tịch UBND thị xã uỷ quyền Trưởng Công an thị xã: dự Hội nghị trực 

tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; Công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn, an toàn thực phẩm. 

Thành phần, địa điểm:  

- Tại phòng họp B-Trung tâm Hội nghị thị xã: Đại diện lãnh đạo: Trung tâm 

Y tế, phòng LĐ-TB&XH. 

- Tại phòng họp trực tuyến UBND các xã phường: Chủ tịch UBND và cán 

bộ làm công tác: Y tế, LĐ-TB&XH, Công an các xã phường. 

Thời gian: 08 giờ 00. 

Chiều: 

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

Tiếp Công dân định kỳ tháng 12/2021. 

Thành Phần: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, Tư pháp, TN&MT, 

QLĐT, LĐVP, CV Quyết. 
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Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Ban tiếp công dân thị xã. 

2. Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV – Phó Chủ tịch UBND thị xã): họp thông 

qua phương án thiết kế công trình Bia tưởng niệm các chiến sỹ E88 hi sinh tại 

trận đánh đồn Phước Quả (giao UBND xã Phước Tín chuẩn bị nội dung tài liệu 

và gửi trước cho các cá nhân, đơn vị có liên quan nghiên cứu). 

Thành phần: Mời đại diện lãnh Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã, Ban Tuyên 

giáo Thị ủy, Hội CCB, ông Nguyễn Văn Ngoan-Nguyên Huyện đội Trưởng 

Phước Long, ông Đoàn Ngọc Châu-Nguyên Trưởng phòng Nội vụ-LĐTB&XH; 

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: TCKH, QLĐT, Nội vụ-LĐTB&XH, VHTT; Bí 

thư, Chủ tịch UBND xã Phước Tín, đơn vị tư vấn (giao UBND xã Phước Tín 

mời) LĐVP, CV Đức Hồng. 

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

Thứ năm (23/12): 

Sáng: 

1. Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND-UBND và các đ/c UVBTV Thị uỷ 

dự Kỳ họp thứ hai HĐND thị xã khoá IV (cả ngày). 

Thành phần: Có Thư mời riêng; LĐVP; CVVP. 

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã. 

2. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND): dự làm việc với 

đoàn công tác của Sở GD&ĐT liên quan đến các nội dung trường đạt chuẩn 

quốc gia (giao phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung tài liệu). 

Thành phần cùng dự: Lãnh đạo và chuyên viên phòng GD&ĐT; đại diện Lãnh 

đạo các đơn vị: TCKH, TNMT, Nội vụ-LĐTB&XH, QLĐT, Ban QLDA 

ĐTXD. Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS (giao phòng GD&ĐT mời); 

Hiệu trưởng trường THPT Phước Bình, Phước Long. LĐVP, CV Giang. 

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại phòng họp A-UBND thị xã. 

Chiều: 

1. Thường trực Thị ủy uỷ nhiệm đại diện lãnh đạo Công an thị xã dự Hội nghị 

quán triệt, triển khai Kết luận số 13- KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về công tác phòng, chống tội phạm 

trong tình hình mới và Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư 

về thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình 

hình mới do Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Công an tỉnh. 

2. Chủ tịch UBND thị xã uỷ quyền Trưởng phòng VHTT: dự họp Ban Chỉ 

đạo phát triển du lịch tỉnh về tổng kết hoạt động du lịch năm 2021; triển khai kế 

hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về du lịch năm 2022 do đ/c Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì bằng hình thức trực tuyến. 

Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng họp B -  Trung tâm Hội nghị thị xã. 

Thứ sáu (24/12): 

Sáng: 
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1. Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND và các đ/c UVBTV Thị uỷ 

tiếp tục dự Kỳ họp thứ hai HĐND thị xã khoá IV. 

Thành phần: Có Thư mời riêng; LĐVP; CVVP. 

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã. 

2. Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền: 

- Lãnh đạo phòng Nội vụ-LĐTB&XH: dự Đại hội đại biểu Hội hỗ trợ gia đình 

liệt sỹ tỉnh Bình Phước khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình 

Phước. 

- Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thị xã: dự Hội nghị trực tuyến hiệp đồng giao, 

nhận quân nhân nhập ngũ và huấn luyện, kiểm tra sẳn sàn động viên lực lượng 

Dự bị động viên năm 2020. 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp trực tuyến Ban CHQS thị xã. 

Chiều: 

1. Đ/c Nguyễn Ngọc Công (Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ): dự lễ trao tặng huy 

hiệu 65, 55, 40, 30  năm tuổi Đảng cho đảng viên và dự Hội nghị tổng kết công 

tác năm 2021 Đảng bộ phường Long Phước. 

Thành phần: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Cấp uỷ - 

HĐND&UBND. 

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

2. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND): dự họp trực 

tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị 

xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Thành phần, địa điểm:  

- Tại phòng họp B-Trung tâm Hội nghị thị xã: 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. 

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 và các địa phương 

có mức độ dịch cấp độ 3, 4 đề nghị thông báo, trao đổi với Văn phòng để báo 
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cáo xin ý kiến Lãnh đạo chủ trì cuộc họp 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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