ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
THỊ ỦY PHƯỚC LONG
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phước Long, ngày 12 tháng 9 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC, BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY
THƯỜNG TRỰC HĐND, CHỦ TỊCH - PCT.UBND THỊ XÃ
Tuần thứ 37/2022 (từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022)
Thứ hai (12/9):
Sáng:
1. Thường trực Thị ủy: Chủ trì Họp giao ban Tuần thứ 37/2022.
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 Giang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp Thường trực Thị uỷ.
2. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã)
dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ,
giai đoạn 2002 - 2022.
Thành phần cùng dự: Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường (lầu 8) – Trung tâm Hội nghị
Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
3. Đ/c Nguyễn Ngọc Công (Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ) công bố và triển
khai các nội dụng kiểm tra theo Quyết định số 230-QĐ/TU, ngày 08/8/2022 của
Ban Thường vụ Thị uỷ.
Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV – Phó Chủ tịch
UBND thị xã), Đ/c Trịnh Xuân Hải (Thị uỷ viên - Phó Chủ tịch HĐND) và
Thành viên theo Quyết định số 230-QĐ/TU, ngày 08/8/2022 của Ban Thường
vụ Thị uỷ.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại trụ sở phường Thác Mơ.
4. Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng Công an thị xã: Dự Hội nghị trực
tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện
Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công
tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Thủ tướng Chính
phủ chủ trì (Giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung tài liệu gửi cho các đơn vị).
Thành phần cùng dự: Phó Trưởng Công an thị xã phụ trách công tác phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: QLĐT,
VH&TT, Trung tâm Y tế, Tư pháp, Kinh tế, Nội vụ - LĐTB&XH, TC-KH,
GD&ĐT, TN&MT; LĐVP, CVVP: đ/c Dương Hồng.
1

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B – Trung tâm Hội nghị thị xã
(Giao Văn phòng Cấp ủy – HĐND&UBND chuẩn bị đường truyền kết nối).
Chiều:
1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã)
dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên họp chuyên đề).
Nội dung: (1) Thông qua công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, định
hướng đến năm 2050; (2) Chủ trương thành lập thị trấn Phú Nghĩa - huyện Bù
Gia Mập, thị trấn Bù Nho - huyện Phú Riềng, phường Tiến Hưng - thành phố
Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh uỷ.
2. Đ/c Lê Đình Thắng (UVBTV-Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy- Trưởng Ban
KTXH-HĐND thị xã): Họp thống nhất dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra các văn
bản trình kỳ họp thứ 5 – HĐND thị xã khóa IV.
Thành phần: Mời Đại diện TT HĐND thị xã, Đ/c Nguyễn Việt Hoàng
(UVBTV – Phó Chủ tịch UBND thị xã); Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Ban
Pháp chế - HĐND thị xã, phòng TCKH; Thành viên Ban KT-XH; LĐVP,
CVVP đ/c Hữu.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp C - UBND thị xã.
3. Đ/c Bùi Thị Thúy (UVBTV – Trưởng Ban Dân vận, CT UBMTTQ Việt
Nam thị xã): đi kiểm tra hoạt động của BCĐ công tác tôn giáo và công tác quản
lý Nhà nước về tôn giáo năm 2022.
Thành phần cùng dự: Thành viên theo Quyết định số 228-QĐ/TU, ngày
03/8/2022 của Ban Thường vụ Thị uỷ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phường Sơn Giang.
4. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND): Họp Chi ủy Chi
bộ Văn phòng Cấp ủy – HĐND&UBND thị xã.
Thành phần cùng dự: Các đ/c Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Cấp ủy –
HĐND&UBND thị xã.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại phòng họp A – UBND thị xã.
5. Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng TN&MT: Dự làm việc
thống nhất về thủ tục triển khai thông báo thu hồi đất căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật
thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng giao ban 2, Bộ CHQS tỉnh Bình
Phước (Số 1438, Quốc lộ 14, kp3, phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài).
Thứ ba (13/9):
Sáng:
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Đ/c Phạm Thụy Luân (Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã): Họp giao ban
Tuần thứ 37/2022 (Đề nghị các đơn vị lên phần mềm họp không giấy Ecabinet
để khai thác tài liệu).
Nội dung:
1. Phòng Tài chính – Kế hoạch: (1) Báo cáo công tác tham mưu xây dựng
Phương án tạo nguồn thu từ nguồn lực đất đai để tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng;
(2) Đề nghị phê duyệt kinh phí phục vụ công tác diễn tập phương án PCCC khu
dân cư năm 2022; (3) Đề nghị phê duyệt kinh phí phục vụ công tác diễn tập
phòng thủ của Ban CHQS thị xã; (4) Báo cáo về việc giao dự toán kinh phí đối
với chi phí vận hành hai nhà máy xử lý nước thải do xí nghiệp công trình đô thị
quản lý (Giao phòng TCKH chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
2. Phòng Quản lý đô thị: Báo cáo về việc rà soát các nội dung trình Thường
trực, Ban Thường vụ và UBND thị xã theo chương trình công tác năm 2022;
(Giao phòng QLĐT chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
3. Phòng Kinh tế (1) Thông qua Dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Khu
dân cư nông thôn kiểu mẫu thuộc phạm vi địa giới của 01 thôn, ấp trên địa bàn
thị xã Phước Long giai đoạn 2021 – 2025 theo đề nghị tại Tờ trình số 39/TTrKT ngày 19/8/2022 của phòng Kinh tế; (2) Thông qua Dự thảo Quyết định công
nhận khu dân cư thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang đạt khu dân cư nông thôn
kiểu mẫu năm 2022 theo đề nghị tại Tờ trình số 42/TTr-KT ngày 30/8/2022 của
phòng Kinh tế và Báo cáo số 89a/BC-ĐTTr ngày 30/8/2022 của Đoàn Thẩm tra
theo Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch UBND thị
xã;
4. Phòng Nội vụ - LĐTB&XH: (1) Đề nghị xin ý kiến giao biên chế viên chức,
hợp đồng trong định mức biên chế và định suất hợp đồng lao động tại các đơn vị
sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã kể từ ngày 01/9/2022 (2) Báo cáo về
việc tổ chức cho các đối tượng bị địch bắt tù đày còn sống trên địa bàn thị xã đi
tham quan Hà Nội (Giao phòng Nội vụ - LĐTB&XH chuẩn bị nội dung, tài liệu
báo cáo).
Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV – Phó Chủ tịch
UBND thị xã), Đ/c Nguyễn Văn Dũng (TUV, Phó Chủ tịch UBND thị xã); Đại
diện Lãnh đạo các đơn vị: Công an thị xã, TC-KH, QLĐT, Kinh tế, Tư pháp,
Nội vụ-LĐTB&XH, TN&MT, Xí nghiệp CTĐT, LĐVP, CVVP: Đ/c Tú, đ/c
Minh Hưng, đ/c Giang, đ/c Dương Hồng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp A - UBND thị xã.
2. Thường trực Thị ủy uỷ nhiệm Đ/c Bùi Thị Thúy (UVBTV – Trưởng Ban
Dân vận, CT UBMTTQ Việt Nam thị xã) dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp
vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm Chính trị thị xã.
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Chiều:
1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã):
chủ trì họp Thành viên UBND thị xã tháng 9 (Đề nghị các đơn vị lên phần mềm
họp không giấy Ecabinet để khai thác tài liệu).
Nội dung:
(1) Thông qua các nội dung UBND thị xã trình kỳ họp HĐND (kỳ họp chuyên
đề).
(2) Thông qua Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy.
Thành phần: Các Đ/c Phó chủ tịch UBND, các Đ/c Ủy viên UBND thị xã;
Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B-UBND thị xã.
2. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND): Họp thông qua
Kế hoạch thực hiện nghi thức rước lửa truyền thống Đại hội TDTT tỉnh Bình
Phước lần thứ VI năm 2022 qua địa bàn thị xã Phước Long (Giao phòng
VH&TT chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan).
Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an thị xã, VH&TT,
TC-KH, TTYT, UBND phường Long Phước, Thị đoàn, Trường THPT Phước
Bình, Xí nghiệp CTĐT; LĐVP, CVVP: đ/c Giang.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại phòng họp C – UBND thị xã.
Thứ tư (14/9)
Sáng:
1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã): Họp Hội
đồng nghĩa vụ quân sự thị xã xem xét báo cáo kết quả phúc tra, nắm nguồn công
dân trong độ tuổi sẳn sàng nhập ngũ; triển khai kế hoạch xét duyệt chính trị,
chính sách trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 (giao Ban CHQS
chuẩn bị nội dung tài liệu).
Thành phần: Thành viên HĐNVQS thị xã; Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch
HĐNVQS các xã phường; LĐVP, CVVP: Đ/c D. Hồng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp A-Trung tâm Hội nghị thị xã.
2. Đ/c Bùi Thị Thúy (UVBTV – Trưởng Ban Dân vận, CT UBMTTQ Việt
Nam thị xã); Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND) đi
kiểm tra hoạt động của BCĐ công tác tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về
tôn giáo năm 2022.
Thành phần cùng dự: Thành viên theo Quyết định số 228-QĐ/TU, ngày
03/8/2022 của Ban Thường vụ Thị uỷ.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại phường Long Phước.
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3. Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Chánh Thanh tra thị xã: Tiếp công dân
định kỳ tháng 9/2022.
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, GD&ĐT, UBND
phường Long Phước, LĐVP, CVVP: Đ/c Quyết.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Ban Tiếp công dân thị xã.
Chiều:
1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã):
dự làm việc với dự làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách tư pháp (Đoàn kiểm tra
số 04) của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh theo Thông báo số 09-TB/ĐKT04
ngày 09/9/2022 của Đoàn kiểm tra số 04 Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.
Nội dung: Thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra công tác cải cách tư pháp đối
với Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thị xã Phước Long.
Thành phần cùng dự: Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thị xã theo Quyết định số
634-QĐ/TU, ngày 12/8/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy gồm các đ/c: Trưởng
phòng Tư pháp thị xã, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ kiêm chánh thanh tra thị xã,
Trưởng Công an thị xã, Chánh Văn phòng Cấp uỷ-HĐND&UBND thị xã,
Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng viện kiểm sát, Chi cục trưởng THADS;
CVVP: đ/c Thành.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã
(lầu 02 – trụ sở Thị uỷ).
2. Thường trực Thị uỷ chủ trì Hội nghị Thông tin thời sự quý III/2022 bằng
hình thức trực tuyến từ điểm cầu thị xã đến điểm cầu các xã, phường.
* Tại điểm cầu thị xã (Trung tâm hội nghị):
- Các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành thị xã (khóa
XI);
- Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy; Trưởng, Phó các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể, các hội quần chúng thị xã;
- Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Cấp ủy – HĐND& UBND,
Trung tâm Chính trị thị xã; các đồng chí là Báo cáo viên thị xã
- Toàn thể đảng viên các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các hội quần chúng thị
xã; Trung tâm Y tế; Công an; Quân sự; các trường THPT, Trung tâm GDNNGDTX thị xã.
* Tại điểm cầu UBND xã, phường:
- Chủ trì Hội nghị: Thường trực Đảng ủy.
- Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường.
- Toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ.
Thời gian: 14 giờ 00.
Thứ năm (15/9):
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Sáng:
1. Thường trực Thị uỷ - HĐND – UBND thị xã và các đ/c UVBTV Thị uỷ dự
kỳ họp thứ năm (chuyên đề) HĐND thị xã khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thành phần cùng dự: Theo Kế hoạch số 11/KH-HĐND, ngày 06/9/2022 của
HĐND thị xã; LĐVP, CVVP.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã.
2. Đ/c Phạm Thụy Luân (Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã): Dự làm việc
với đoàn công tác của Hội bảo trợ BNN-TMC-NKT TP Hồ Chí Minh.
Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Nội vụ LĐTB&XH, TTYT, LĐVP.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00, tại phòng khách Vip – Trụ sở UBND thị xã.
3. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (TUV, Phó Chủ tịch UBND thị xã): Dự Hội nghị trực
tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa
phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp do Thủ tướng
Chính phủ chủ trì (Giao Văn phòng chuẩn bị đường truyền kết nối).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo các đơn vị: Công an thị xã, Chi Cục Thuế,
Kho bạc nhà nước thị xã, Bảo hiểm xã hội; LĐVP, CVVP: đ/c Hiền, đ/c Dương
Hồng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B – Trung tâm Hội nghị thị xã.
4. Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền:
(1) Lãnh đạo phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội: Dự Hội nghị
tập huấn về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022.
Thành phần cùng dự: Chuyên viên phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và
Xã hội phụ trách công tác bình đẳng giới.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày – khai mạc lúc 08 giờ, tại Hội trường Khối vận
Thành phố Đồng Xoài (Số 1377, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, Thành
phố Đồng Xoài).
(2) Lãnh đạo phòng TC-KH: Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nhà ở xã
hội năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:
1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã): Tham dự Đại
hội Hiệp hội các đô thị Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.
Thành phần cùng dự: Đ/c Trương Phước Thành – Trưởng phòng QLĐT.
Thời gian, địa điểm: đến hết ngày 17/9/2022, tại tỉnh Phú Thọ.
2. Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Đ/c Nguyễn Văn Dũng (TUV, Phó Chủ
tịch UBND thị xã): Dự họp tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH6

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 thị xã phối hợp phòng VH&TT chuẩn bị nội
dung, tài liệu liên quan).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp G, UBND tỉnh.
* Tại phòng họp B – Trung tâm Hội nghị thị xã: (Giao Văn phòng chuẩn bị
đường truyền kết nối).
- Chủ trì: Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV – Phó Chủ tịch UBND thị xã).
- Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Công an thị xã, Chi cục
thuế, Kho bạc nhà nước thị xã, Bảo hiểm xã hội, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ;
LĐVP, CVVP: Đ/c Hiền, đ/c Dương Hồng.
* Tại phòng họp trực tuyến các xã, phường: Chủ tịch UBND và công chức
giải quyết thủ tục hành chính của các xã, phường.
Thứ sáu (16/9):
Sáng:
1. Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV – Phó Chủ tịch UBND thị xã): Dự họp
thông qua kịch bản và phân công nhiệm vụ tổ chức thực tập phương án chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Khu dân cư Trung tâm Thương mại Phước Bình
(Giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan).
Thành phần cùng dự:
- Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư TTTM Phước Bình được thành lập theo Quyết
định số 885/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND thị xã, gồm: Phó Trưởng
Công an thị xã phụ trách PCCC và CNCH, Chánh Văn phòng Cấp ủy – HĐND
và UBND thị xã, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã; Thủ trưởng các đơn vị:
Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa và Thông Tin, Trung tâm Y tế thị xã; Chủ tịch
UBND phường Long Phước, Khu trưởng Khu phố 6, phường Long Phước (Giao
UBND phường Long Phước mời); Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH - Công
an thị xã, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an thị xã, Trưởng Công an phường
Long Phước, Cán bộ phụ trách công tác PCCC - Đội CSQLHC về TTXH - Công
an thị xã, CVVP: Đ/c Dương Hồng.
- Mời: Phó Trưởng phòng PC07 Công an tỉnh, Giám đốc Điện lực Phước Long,
Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện Thác Mơ, Giám đốc Xí nghiệp cấp nước
Phước Long, Đội trưởng Phòng PC07 – Công an tỉnh, Phó Đội trưởng Phòng
PC07 – Công an tỉnh (Giao Công an thị xã mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp A - Trung tâm Hội nghị thị xã.
2. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND):
7

(1) 08 giờ 00: Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tại
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phước Long (Giao phòng Nội vụ - LĐTB&XH
chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan).
Thành phần cùng dự: Thủ trưởng các đơn vị: Nội vụ - LĐTB&XH, GD&ĐT,
Văn phòng Cấp ủy – HĐND&UBND thị xã; CV Phòng NV-LĐTBXH: đ/c
Thành.
(2) 09 giờ 00: Họp Tiểu ban khánh tiết Diễn tập phòng thủ (Giao Ban CHQS thị
xã chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan).
Thành phần cùng dự: Đ/c Huỳnh Tấn Lực (TUV, CTV Ban CHQS thị xã), đ/c
Nguyễn Thị Thanh Huyền (TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy), đ/c Lê
Tiến Thành (PTP VH&TT), đ/c Nguyễn Thành Sơn (PCVP Cấp ủy –
HĐND&UBND thị xã), đ/c Nguyễn Thị Huyền (PCVP Cấp ủy –
HĐND&UBND thị xã), đ/c Mai Danh Thuận (PTP Nội vụ - LĐTB&XH), đ/c
Nguyễn Thành Nguyện (Nhân viên phòng VH&TT), đ/c Đặng Văn Hợp (Trợ lý
chính trị Ban CHQS thị xã).
(3) 10 giờ 00: Nghe báo cáo kết quả cuộc thi cuộc thi sáng tác biểu tượng
(Logo) và khẩu hiệu (Sologan) (Giao phòng VH&TT - cơ quan thường trực Ban
tổ chức cuộc thi chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan).
Thành phần cùng dự:
- Mời: 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)
- Thủ trưởng các đơn vị: VH&TT, TC-KH, GD&ĐT; LĐVP, CVVP đ/c Giang.
Địa điểm: tại phòng họp C – UBND thị xã.
2. Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo phòng VH&TT thị xã: Dự tập
huấn Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho Chính quyền địa phương.
Thành phần cùng dự: CVVP: đ/c Hiền, CV phòng VH&TT: đ/c Bổn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường (lầu 8) – Trung tâm Hội nghị
Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
* Tại phòng họp B – Trung tâm Hội nghị thị xã: Có thư mời riêng.
* Tại phòng họp trực tuyến các xã, phường: Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp
xã, phường; Các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng.
Chiều:
1. Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV – Phó Chủ tịch UBND thị xã): Dự họp tổ
tư vấn đầu tư công để thông qua phương án thiết kế các công trình dự kiến đầu
tư bổ sung năm 2022 và công trình chuẩn bị đầu tư năm 2023 với danh mục cụ
thể như sau:
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(1) Công trình: Nâng cấp mặt đường, hoàn thiện hạ tầng một số tuyến đường
trên địa bàn phường Long Thủy và phường Thác Mơ.
(2) Công trình: Nâng cấp, mở rộng mặt đường và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ
thuật đường Lý Thái Tổ (từ cầu An Lương đến đường Lê Hồng Phong).
(3) Công trình: Nâng cấp, mở rộng mặt đường và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ
thuật đường Mội nước phường Sơn Giang.
(4) Công trình: Nâng cấp, mở rộng mặt đường và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ
thuật đường Lê Hồng Phong phường Sơn Giang.
(Giao Ban QLDA ĐTXD chuẩn bị nội dung, tài liêu liên quan).
Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TC-KH,
TN&MT, Kinh tế, UBND phường Thác Mơ, Ban QLDA ĐTXD, UBND
phường Long Thủy, LĐVP, CVVP: đ/c Minh Hưng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp C – UBND thị xã.
2. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND) dự nghi thức
rước lửa truyền thống Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022 qua
địa bàn thị xã Phước Long.
Thành phần cùng dự: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 10, tại Quảng trường 06/01, trung tâm Hành chính
thị xã Phước Long.
3. Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế: Dự tập huấn
công tác chuyển đổi số cho doanh nghiệp (Giao Văn phòng Cấp ủy –
HĐND&UBND chuẩn bị đường truyền kết nối).
Thành phần cùng dự:
- Lãnh đạo phòng VH&TT; CVVP: đ/c Hiền, CV phòng VH&TT: đ/c Bổn.
- Các doanh nghiệp, các hợp tác xã; Hộ kinh doanh, sản xuất nông nghiệp; Các
doanh nhân trẻ (Giao phòng Kinh tế phối hợp với phòng VH&TT tham mưu số
lượng, thành phần mời theo quy định. Đồng thời, tham mưu gửi danh sách tham
dự về Sở TT&TT trước ngày 13/9/2022 theo quy định).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B – Trung tâm hội nghị thị xã.
- 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.
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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./.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

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;

Ký bởi: Thị ủy Phước
Long
Thời gian ký: 12/09/2022
14:06:34

- Đăng Website thị xã;

Bùi Thị Hằng

- Lưu VT.
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