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 ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     

     THỊ ỦY PHƯỚC LONG                   
     *                                     Phước Long, ngày 29 tháng 8 năm 2022 

    
 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA THƯỜNG TRỰC, BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY 

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

Tuần thứ 35/2022 (từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022) 
 

Thứ hai (29/8): 

Sáng: 

1. Thường trực Thị ủy: Chủ trì Họp giao ban Tuần thứ 35/2022. 

Thành phần cùng dự: Thường trực HĐND thị xã; Trưởng, phó các Ban Xây 

dựng Đảng; Văn phòng Cấp ủy - HĐND&UBND thị xã; CVVP: đ/c Thùy, đ/c 

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

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

2. Họp Thường trực Thị uỷ: 

Nội dung:  

(1) Ban Tổ chức Thị uỷ báo cáo công tác cán bộ (giao Ban Tổ chức Thị ủy 

chuẩn bị nội dung, tài liệu họp). 

Thành phần: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ, Đ/c Chánh Văn phòng Cấp uỷ - 

HĐND&UBND thị xã. 

+ Văn phòng Cấp uỷ - HĐND&UBND báo cáo: 

- Tờ trình số 37/TT-HKH ngày 22/8/2022 của Hội khuyến học thị xã về việc xin 

ý kiến trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ quỹ “tiếp bước 

cho em đến trường”; Tờ trình số 114/TTr-PGDĐT, ngày 29/8/2022 của phòng 

GD&ĐT thị xã về việc phân công tham dự khai giảng năm học 2022-2023 và 

trao bằng đạt chuẩn Quốc gia năm 2021,2022. 

Thành phần: Đ/c Chánh Văn phòng Cấp uỷ - HĐND&UBND thị xã. 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30’, tại phòng họp Thường trực Thị uỷ. 

(2) UBND thị xã báo cáo: 

- Báo cáo số 274/BC-UBND ngày 25/8/2022 của UBND thị xã về một số vướng 

mắc trong quá trình đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường từ vòng xoay 

núi Bà Rá lên đồi Bằng Lăng. 

 - Tờ trình số 116/TT-UBND ngày 25/8/2022 của UBND thị xã về việc đề nghị 

ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển đô thị thị xã Phước Long giai 

đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.  

- Tờ trình số 117/TT-UBND ngày 25/8/2022 của UBND thị xã về việc đề nghị 

chấp thuận cho điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình nâng cấp, sửa chữa 

đường vòng quanh núi Bà Rá, thị xã Phước Long.  
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- Tờ trình số 118/TT-UND, ngày 26/8/2022 của UBND thị xã về việc rà soát các 

tuyến đường phát sinh trên địa bàn thị xã Phước Long để hoàn thiện bản đồ địa 

chính chính quy và cơ sở dữ liệu về đất đai. 

- Tờ trình 121/TTr-UBND ngày 26/8/2022 của UBND thị xã Về việc thuận chủ 

trương đầu tư công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn xã Long Giang. 

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

UBND thị xã), các trưởng phòng: TCKH, TNMT, QLĐT, Kinh tế, Ban QLDA 

ĐTXD, Chủ tịch UBND xã Long Giang, LĐVP, CVVP đ/c Thành, Tú, Đức 

Hồng 

Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00’, tại phòng họp Thường trực Thị uỷ. 

Chiều:  

1. Thường trực Thị ủy (03 đ/c): Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 3) do Tỉnh 

ủy tổ chức. 

Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, Tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh. 

2. Đ/c Phạm Thụy Luân (Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã): dự họp mặt 

thân mật cùng công chức và người lao động ngành tài chính. 

Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00, tại Sở Tài chính. 

3. Các đ/c UVBTV Thị uỷ (là trưởng các Ban Xây dựng Đảng); Đ/c Trịnh Xuân 

Hải (Thị uỷ viên - Phó Chủ tịch HĐND), Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - 

Phó chủ tịch UBND) dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên 

bồi dưỡng học sinh giỏi và cá nhân có thành tích cao trong phong trào khuyến 

học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021, 2022. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Trung tâm VHTT thị xã. 

Thứ ba (30/8): 

Sáng: 

1. Thường trực Thị uỷ (03 đồng chí): dự làm việc với Đoàn giám sát số 65 của 

UBKT Tỉnh uỷ. 

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

UBND thị xã); Đ/c Hoàng Kim Dưỡng (UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy – 

kiêm Chánh thanh tra thị xã), Đ/c Đặng Xông Pha (UVBTV, Trưởng Ban Tổ 

chức kiêm trưởng phòng Nội vụ-LĐTB&XH); LĐVP, CV đ/c Thành. 

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã 

(lầu 02 – trụ sở Thị uỷ). 

2. Đ/c Phạm Thụy Luân (Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã): ủy quyền 

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã dự tham quan diễn tập khu vực phòng thủ 

huyện Hớn Quản năm 2022. 

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản. 

3. Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Đại diện Lãnh đạo phòng Tài chính Kế 

hoạch: Dự buổi họp thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi 



 3 

nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng lộ ra trạm 110KV Bù Gia Mập; 

công trình mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Nhơn Hòa 1. 

Thành phần cùng dự: Ban QLDA ĐTXD (giao Ban QLDA ĐTXD mời đơn vị 

tư vấn cùng tham dự, chuẩn bị hồ sơ cho các thành phần dự họp và nội dung 

báo cáo tại cuộc họp) 

Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Chiều:  

1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã): Dự Hội nghị 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 4). 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Tại Hội trường Tỉnh uỷ. 

2. Thường trực Thị ủy uỷ nhiệm Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó 

chủ tịch UBND) dự Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022 và triển khai nhiệm 

vụ năm học 2022 – 2023 của ngành giáo dục và đào tạo thị xã. 

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

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

thanh tra thị xã): 

- 14 giờ 00: làm việc với đảng viên vi phạm. 

- 15 giờ 00: họp UBKT Thị uỷ. 

Địa điểm: tại phòng làm việc đ/c Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ. 

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

Nam thị xã) họp Đoàn kiển tra công tác tôn giáo theo Kế hoạch số 36-KH/TU, 

ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Thị uỷ. 

Thành phần: Theo Quyết định số 228-QĐ/TU, ngày 03/8/2022 của Ban 

Thường vụ Thị uỷ (có thư mời riêng). 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp Thường trực Thị uỷ. 

Thứ tư (31/8) 

Sáng: 

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

dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng 

Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2022).  

Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00, Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. 

2. Thường trực Thị ủy và các đ/c UVBTV Thị uỷ; các đ/c PCT HĐND – 

UBND thị xã dự giao lưu với Đoàn cán bộ hưu trí của tỉnh Bình Phước. 

Thành phần: Theo Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 24/8/2022 của Ban Thường 

vụ Thị uỷ. 

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

(lầu 02 – trụ sở Thị uỷ). 

3. 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 
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chính trị thị xã) dự làm việc với Đoàn giám sát 60 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 

về giám sát công tác lý luận chính trị đối với Trung tâm Chính trị thị xã Phước 

Long năm 2022 (Giao Trung tâm Chính trị thị xã chuẩn bị nội dung và tài liệu 

họp). 

Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00, tại Trung tâm Chính trị thị xã. 

Chiều: 

Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Đại diện Lãnh đạo Công an thị xã: Dự lễ ra 

mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” tại khu dân cư 

TTTM Phước Bình. 

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường khu phố 6, phường Long Phước 

Thứ năm, thứ Sáu (01,02/9): 

Thường trực Thị ủy – HĐND – UBND và các đ/c UVBTV Thị uỷ, Đ/c Trịnh 

Xuân Hải (Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã), Đ/c Nguyễn Văn Dũng 

(Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND) nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 

02/9/2022) năm 2022. 

- 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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