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  ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     

     THỊ ỦY PHƯỚC LONG                   
     *                                     Phước Long, ngày 04 tháng 7 năm 2022 

    
 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA THƯỜNG TRỰC, BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY 

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

Tuần thứ 27/2022 (từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022) 
 

Thứ hai (04/7): 

Sáng: 

1. Thường trực Thị ủy Chủ trì Họp giao ban Tuần thứ 27/2022. 

Thành phần: Thường trực HĐND thị xã; Trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng 

Văn phòng Cấp ủy - HĐND&UBND thị xã; CVVP: đ/c Dương Hồng, đ/c Hải, 

đ/c Thùy, đ/c Sơn, đ/c Thành. 

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

2. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh ủy viên, Bí thi Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã):  

- 09 giờ 00: dự lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đ/c Nguyễn Hoàng Thái - 

Nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Bí thư Thị ủy Phước Long.  

Địa điểm: Tại Phòng họp VIP - Tỉnh ủy.  

- 09 giờ 30: thông qua kết quả giám sát đầu tư xây dựng, quản lý nâng cấp, duy 

tu, bảo dưỡng các hồ, đập, thủy lợi và các công trình cấp nước sinh hoạt nông 

thôn trên địa bàn tỉnh. 

Địa điểm: tại phòng họp B, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bình Phước. 

Chiều:  

1. Họp Thường trực Thị uỷ. 

- 14 giờ 00 đến 14 giờ 30: Ban Tổ chức Thị uỷ báo cáo công tác bảo vệ chính trị 

nội bộ; Công tác cán bộ. 

Thành phần cùng dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ; LĐVP. 

- 14 giờ 30: UBND thị xã báo cáo các nội dung trình Kỳ họp HĐND thị xã. 

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

thị xã); Thủ trưởng các đơn vị: TCKH, LĐVP, CVVP: đ/c Dương Hồng, Đức 

Hồng, đ/c Thùy, đ/c Sơn, đ/c Thành. 

- 15 giờ 15: UBND thị xã báo cáo số 188/BC-UBND, ngày 20/6/2022 của 

UBND thị xã về kết quả vận động, đóng góp hỗ trợ công trình cải tạo thảm cỏ, 

cây xanh và đúc tượng Bác Hồ, vật dụng trang trí tại nghĩa trang liệt sỹ thị xã. 
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Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND thị xã; Trưởng phòng Nội vụ - 

LĐ&TBXH; LĐVP, CV đ/c Thuỳ. 

- 15 giờ 30: Đảng ủy, UBND xã Phước Tín xin ý kiến về vị trí xây dựng nhà Bia 

tưởng niệm các chiến sỹ E888. 

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

thị xã); Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phước Tín; Thủ trưởng các đơn 

vị: QLĐT, TNMT, LĐVP, CVVP: đ/c Đức Hồng. 

- 16 giờ 00: Văn phòng Cấp uỷ - HĐND&UBND thị xã báo cáo: 

+ Tờ trình số 09/TTr-HNCT, ngày 21/6/2022 của Hội Người cao tuổi thị xã về 

việc xi chủ trương và kinh phí tham gia hội thi Tiếng hát Người cao tuổi tỉnh 

Bình Phước lần IV năm 2022. 

Thành phần cùng dự: LĐVP, CV đ/c Sơn. 

Địa điểm: tại phòng họp Thường trực Thị uỷ. 

2. Đ/c Trịnh Xuân Hải (Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã): chủ trì họp 

thông qua dự thảo báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết của 

HĐND thị xã về triển khai thực hiện CTHĐ số 02-CTr/TU ngày 22/7/2020 của 

Thị ủy Phước Long. 

Thành phần cùng dự: Đ/c Lê Đình Thắng (UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo 

kiêm trưởng Ban KTXH HĐND thị xã), Lãnh đạo 02 Ban HĐND thị xã; LĐVP, 

CV đ/c Hữu, Tú. 

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

3. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND): Dự hội nghị 

trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2022 do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì (giao phòng 

Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung báo cáo theo Đề cương yêu cầu của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2732/BGDĐT-GDTrH ngày 28/6/2022). 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp A, UBND tỉnh. 

Thứ ba (05/7): 

Sáng: 

1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh ủy viên, Bí thi Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã): 

dự hội nghị trực tuyến người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh 

Bình Phước năm 2022. 

Thành phần: Phòng VHTT, Chủ tịch UBND các xã, phường, Cán bộ tham 

mưu, giúp việc người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND 

các xã, phường (do chủ tịch UBND xã, phường phân công), LĐVP, CV Q.Hưng 

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

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

vụ-LĐTB&XH) họp công tác phát triển đảng. 

Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thị uỷ. 
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Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp Ban Tổ chức Thị uỷ. 

Chiều:  

1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh ủy viên, Bí thi Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã), 

Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV- Phó Chủ tịch UBND thị xã), Đ/c Nguyễn 

Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND): họp trực tuyến sơ kết tình hình 

thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về triển 

khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển 

chính quyền số” (Giao Văn phòng Cấp ủy – HĐND&UBND phối hợp phòng 

VHTT chuẩn bị nội dung, báo cáo). 

Thành phần:  

- Tại phòng họp B Trung tâm hội nghị: Thủ trưởng các phòng, ban chuyên 

môn của thị xã, Công an, Chi cục Thuế khu vực; Giám đốc Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai; LĐVP, CV Hiền, Q.Hưng. 

- Phòng họp trực tuyến cấp xã, phường: Chủ tịch UBND và công chức liên 

quan của các xã, phường. 

Thời gian: 14 giờ 00. 

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

tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, phương hướng và nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022 Đảng bộ phường Sơn Giang. 

Thành phần cùng dự: Đ/c Hoàng Kim Dưỡng (UVBTV, Chủ nhiệm UBKT 

Thị ủy – kiêm Chánh thanh tra thị xã). 

Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Sơn Giang. 

Thứ tư (06/7): 

Sáng: 

1. Họp Ban Thường vụ Thị uỷ. 

- 08 giờ 00 đến 08 giờ 30: Ban Tổ chức Thị uỷ báo cáo công tác cán bộ; công 

tác phát triển đảng. 

Thành phần cùng dự: LĐVP. 

- 08 giờ 30: UBND thị xã báo cáo các nội dung dung trình Kỳ họp HĐND thị 

xã. 

Thành phần cùng dự: Thủ trưởng các đơn vị: TCKH, LĐVP, CVVP: đ/c 

Dương Hồng, đ/c Thùy, đ/c Sơn, đ/c Thành. 

Địa điểm: tại phòng họp Ban Chấp hành Thị uỷ (lầu 02 – trụ sở Thị uỷ). 

2. Thường trực Thị uỷ ủy nhiệm Lãnh đạo UBKT Tiếp công dân định kỳ 

tháng 7/2022. 

Thành phần: Mời đại diện Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã; đại diện 

lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, Tư pháp, TN&MT, QLĐT, LĐVP, CVVP Đ/c 

Quyết. 
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Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Ban Tiếp công dân thị xã. 

3. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND): đi kiểm tra công 

tác chuẩn bị, phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

Thành phần cùng đi: Đại diện Lãnh đạo phòng GD&ĐT, UBND phường Long 

Phước, Long Thủy, CV Giang. 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tập trung tại trụ sở UBND thị xã cùng đi. 

Chiều: 

Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV- Phó Chủ tịch UBND thị xã): Họp Hội đồng 

thẩm định giá khởi điểm tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất để thẩm định giá 

khởi điểm trụ sở UBND phường Long Phước (cũ), thị xã Phước Long. (Giao 

phòng TCKH chuẩn bị nội dung, tài liệu họp) 

Thành phần: đại diện Lãnh đạo phòng TCKH. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.  

Thứ năm (07/7): 

Sáng: 

1. Đ/c Nguyễn Ngọc Công (Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ): dự Hội nghị sơ kết 

tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, phương hướng và nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022 Đảng bộ phường Long Phước. 

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

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

- 08 giờ 00: Họp liên tịch lần 2 rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ tư – 

HĐND thị xã khóa IV. 

Thành phần: Thường trực HĐND thị xã; Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV- 

Phó Chủ tịch UBND thị xã); Lãnh đạo 02 Ban HĐND thị xã; Đại diện Lãnh đạo 

các đơn vị: UBMTTQVN thị xã, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi 

cục thi hành án thị xã, phòng TCKH thị xã; LĐVP, CV đ/c Hữu. 

- 09 giờ 30: Họp Thường trực HĐND thị xã tháng 7/2022 

Thành phần: Thường trực HĐND thị xã; Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND 

thị xã; LĐVP, CV đ/c Hữu. 

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

3. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND) và các đồng chí 

UVBTV Thị uỷ (Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Thị uỷ) dự Hội nghị tiếp tục 

triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương khoá XII về “Công tác dân số trong tình hình mới” do 

UBND thị xã chủ trì. 

Thành phần: Theo Thông báo số 285-TB/TU, ngày 01/7/2022 của Ban Thường 

vụ Thị uỷ cụ thể: 

- Bí thư, phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thị uỷ. 
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- Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch UBND các xã, phường. 

- Trạm trưởng y tế các xã, phường. 

- Các đ/c Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, các đơn vị 

ngành dọc trên địa bàn thị xã. 

- Ban giám hiệu các trường trên địa bàn thị xã. 

- Bí thư chi bộ, khu phố, thôn; Trưởng khu phố, thôn trên địa bàn thị xã. 

- Toàn thể đảng viên, cán bộ công chức viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể thị xã. 

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

4. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy: dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 

7/2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. 

Thành phần: Có thông báo triệu tập sau. 

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

Chiều: 

Thường trực Thị uỷ: chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 11 

- khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thành phần: Các đ/c Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khoá XII; thành 

phần khác có Thư mời riêng. 

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

Thứ sáu (08/7): 

Sáng: 

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: dự Họp trực tuyến UBND tỉnh sơ 

kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022. (Giao Văn phòng Cấp ủy – HĐND&UBND chuẩn bị nội 

dung, báo cáo). 

Thành phần: Trưởng các phòng, ban thuộc UBND thị xã; LĐVP. 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00. Tại phòng họp B, Trung tâm hội nghị thị xã. 

2. Thường trực Thị uỷ uỷ nhiệm Đ/c Bùi Thị Thúy (UVBTV – Trưởng Ban 

Dân vận, CT. UBMTTQ Việt Nam thị xã) dự Hội nghị sơ kết hoạt động công tác 

Hội và phong trào 6 tháng đầu năm 2022 Hội LHPN thị xã. 

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBMTTQVN thị xã. 

Chiều: 

1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh ủy viên, Bí thi Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã): 

dự Hội thảo Cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành 

chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh. (Giao phòng Nội vụ-LĐTBXH thị 

xã chuẩn bị nội dung tài liệu) 

Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ-LĐTBXH thị xã. 



 6 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh. 

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

tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, phương hướng và nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022 Đảng bộ phường Phước Bình. 

Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Diệu (UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH 

Quân sự thị xã). 

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

3. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND): đi kiểm tra công 

tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

Thành phần cùng đi: Đại diện Lãnh đạo phòng GD&ĐT, UBND phường Long 

Phước, Long Thủy, CV Giang. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tập trung tại trụ sở UBND thị xã cùng đi. 

Lưu ý:  

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

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.  

- Các cơ quan, đơn vị chỉ cử đại biểu dự họp thực hiện đúng quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

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 VT. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 Bùi Thị Hằng 
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