SAO Y
Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long
Thời gian ký: 05/09/2022 14:06:19 +07:00

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
THỊ ỦY PHƯỚC LONG
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phước Long, ngày 05 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 36/2022 (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)
Thứ hai (05/9):
Sáng:
1. Các đ/c là Thường trực Thị uỷ - HĐND – UBND, Uỷ viên Ban Thường
vụ Thị ủy dự và đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước tại Lễ khai
giảng năm học 2022 - 2023 và trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm
2021, 2022 (Theo Thông báo số 309-TB/TU ngày 31/8/2022 và Thông báo 310TB/TU ngày 31/8/2022 của Thường trực Thị ủy).
Thời gian: 07 giờ 00’
Địa điểm:
- Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã)
tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.
- Đ/c Nguyễn Ngọc Công (Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ) tại trường THCS
Phước Tín.
- Đ/c Lê Thanh Sơn (Phó Bí Thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND) tại trường THCS
Thác Mơ.
- Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV – Phó Chủ tịch UBND thị xã) tại trường
Tiểu học Lê Hồng Phong.
- Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND) tại trường Mẫu
giáo Sao Mai.
- Đ/c Nguyễn Ngọc Diệu (UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã) dự
tại Mẫu giáo Phước Tín.
- Đ/c Hà Tấn Tân (UVBTV, Bí thư Đảng ủy phường Long Phước) dự tại
Trường THCS Long Phước.
- Đ/c Hoàng Kim Dưỡng (UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy – kiêm Chánh
thanh tra thị xã) tại trường Mẫu giáo Sơn Giang.
- Đ/c Đặng Xông Pha (UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức kiêm trưởng phòng Nội
vụ-LĐTB&XH) tại trường Tiểu học Thác Mơ.
- Đ/c Bùi Thị Thúy (UVBTV – Trưởng Ban Dân vận, CT UBMTTQ Việt Nam
thị xã) tại trường Mầm non Sơn Ca.
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- Đ/c Lê Đình Thắng (UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy – kiêm Giám
đốc Trung tâm chính trị thị xã) tại trường TH Chu Văn An.
- Đ/c Trịnh Xuân Hải (Thị uỷ viên - Phó Chủ tịch HĐND) tại trường Tiểu học
Phước Tín A.
2. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức chào cờ đầu tuần tháng 9/2022.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại sân Trụ sở Thị ủy – HĐND – UBND thị xã.
Chiều:
Thường trực Thị ủy – HĐND – UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (06/9):
Sáng:
1. Họp Ban Thường vụ Thị ủy
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 cùng dự: Đ/c Chánh Văn phòng Cấp uỷ - HĐND&UBND thị xã.
(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 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.
- Tờ trình số 118/TT-UBND, 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: Trưởng phòng: TCKH, TNMT, QLĐT, Kinh tế, Ban
QLDA ĐTXD; LĐVP, CVVP Tú, Đức Hồng.
(3) UBKT Thị uỷ báo cáo dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát 65 của UBKT
Tỉnh uỷ (giao UBKT Thị uỷ chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã
(lầu 02 – trụ sở Thị uỷ).
2. Đ/c Bùi Thị Thúy (UVBTV – Trưởng Ban Dân vận, CT UBMTTQ Việt
Nam thị xã) dự lớp tập huấn bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác Dân vận do Ban Dân
vận Tỉnh uỷ tổ chức bằng hình thức trực tuyến (Thời gian 02 ngày 06/9 và
07/9/2022).
* Tại điểm cầu thị xã (phòng họp B - Trung tâm hội nghị):
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- Đại diện lãnh đạo Công an, Ban CHQS thị xã.
- Thành viên BCĐ Quy chế dân chủ; BCĐ Công tác tôn giáo thị xã.
- Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Thị uỷ.
* Tại điểm cầu UBND xã, phường:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường.
- Trưởng, phó khối vận cơ sở; Tổ trưởng tổ dân vận thôn, ấp, khu phố.
Thời gian: Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00’; Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30’.
Chiều:
Đ/c Lê Thanh Sơn (Phó Bí Thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND): Chủ trì họp Thường
trực HĐND thị xã tháng 9/2022.
Thành phần mời 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);
Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo: Ban
Thường trực UBMTTQVN thị xã, phòng TCKH; LĐVP, CV đ/c Hữu (giao Văn
phòng chuẩn bị nội dung họp).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00’ tại phòng họp C.UBND thị xã.
Thứ tư (07/9)
Sáng:
1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã Ủy viên Ban KTNS HĐND tỉnh), Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó
chủ tịch UBND) dự làm việc với Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND
tỉnh về tình hình huy động và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ công
tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (giao phòng TCKH phối hợp
với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung tài liệu họp)
Thành phần mời: Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, Ban KTXH HĐND,
Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã, phòng TCKH, phòng Nội vụ LĐTBXH, Trung tâm Y tế; LĐVP, CV đ/c Đ.Hồng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00’ tại phòng họp A.UBND thị xã.
2. Đ/c Lê Thanh Sơn (Phó Bí Thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND): Đi khám sức
khỏe tại TP.HCM (cả ngày).
3. Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UV.BTV - Phó chủ tịch UBND): Dự họp thông qua
các dự thảo: Báo cáo Tổng kết Cuộc thi lần thứ XV (2021-2022) và dự kiến giải
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XV (20212022); Kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ XV (20212022), phát động Cuộc thi lần thứ XVI (2022-2023); Quyết định thành lập Ban
Tổ chức, Thể lệ, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi lần thứ XVI (2022 - 2023) do
UBND tỉnh tổ chức.
Cùng dự: Lãnh đạo phòng Kinh tế.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
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4. Thường trực Thị ủy ủy nhiệm đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ
dự tiếp công dân định kỳ.
Thành phần cùng dự: TNMT, QLĐT, Thanh tra, Tư pháp; Mời đại diện lãnh
đạo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã; LĐVP, CV đ/c Quyết.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00’ tại Ban tiếp công dân thị xã.
5. Đ/c Bùi Thị Thúy (UVBTV – Trưởng Ban Dân vận, CT UBMTTQ Việt
Nam thị xã) tiếp tục dự lớp tập huấn bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác Dân vận do
Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức bằng hình thức trực tuyến (cả ngày).
* Tại điểm cầu thị xã (phòng họp B - Trung tâm hội nghị):
- Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Thị uỷ.
- Thành viên BCĐ Quy chế dân chủ; BCĐ Công tác tôn giáo thị xã.
* Tại điểm cầu UBND xã, phường:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường.
- Trưởng, phó khối vận cơ sở; Tổ trưởng tổ dân vận thôn, ấp, khu phố.
Thời gian: Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00’; Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30’.
Chiều:
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
nhà nước thu hồi đất thực hiện 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: 14 giờ 15, tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thứ năm (08/9):
Sáng:
1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã):
dự làm việc với Tổ nội dung diễn tập KVPT tỉnh về kiểm tra công tác chuẩn bị
diễn tập KVPT thị xã (giao Ban CHQS thị xã chuẩn bị nội dung tài liệu).
Thành phần: Có thư mời riêng của cơ quan thường trực; LĐVP, CV: đ/c D.
Hồng.
Thời gian, địa điểm: Từ 07 giờ 00’ – 11 giờ, tại phòng họp A – Trung tâm hội
nghị.
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Công (Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ) dự Hội nghị trực
tuyến tọa đàm về công tác Dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính
trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 57-KH/BCSĐ-BDVTU ngày 27/4/2022 của
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy).
Thành phần: Mời dự: Thường trực HĐND, Ban thường trực UBMTTQ thị xã;
Lãnh đạo các đơn vị: Ban Dân vận Thị uỷ, các phòng, ban, các đoàn thể thị xã;
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Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng khối vận các xã, phường;
LĐVP, CV đ/c Trường Sơn, Q.Hưng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp B – Trung tâm hội nghị.
3. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND): Dự họp với Ban
Pháp chế HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết quả giám sát công tác cải cách thủ
tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh (giao Văn phòng phối
hợp chuẩn bị nội dung tài liệu).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00’, tại phòng họp B – Trụ sở Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh.
4. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND) ủy quyền đại
diện lãnh đạo phòng Nội vụ - LĐTB&XH dự Hội nghị trực tuyến tọa đàm về
công tác Dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
(theo Kế hoạch số 57-KH/BCSĐ-BDVTU ngày 27/4/2022 của Ban Cán sự Đảng
UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B – Trung tâm Hội nghị.
Chiều:
1. Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã)
Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV – Phó Chủ tịch UBND thị xã): Họp thông
qua phương án quy hoạch phân khu 1/2000 phường Phước Bình (lần 1).
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị gồm: QLĐT, TCKH, TNMT, Kinh tế,
VHTT, GDĐT, Ban QLDA ĐTXD; Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính – xây
dựng phường Phước Bình; LĐVP , CV đ/c Đ.Hồng (giao phòng QLĐT mời đơn
vị tư vấn và chuẩn bị nội dung tài liệu họp).
Thời gian. Địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp C.UBND thị xã.
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Công (Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ), Đ/c Nguyễn Văn
Dũng (Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo hè thị xã) dự Hội
nghị tổng kết hoạt động Hè năm 2022 theo Kế hoạch số 207/KH-BCĐ ngày
26/8/2022 của Ban chỉ đạo hè thị xã.
Thành phần cùng dự: Có Thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao
thị xã.
Tối:
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), Đ/c Nguyễn
Văn Dũng (Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND) dự Đêm hội trăng rằm “Vui Tết
trung thu” và liên hoan “Thiếu nhi vâng lời Bác Hồ dạy” thị xã năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00, tại Hội trường Trung tâm văn hoá thể thao thị
xã.
Thứ sáu (09/9):
Sáng:
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Đ/c Phạm Thụy Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã),
Đ/c Nguyễn Ngọc Công (Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ) Dự Lớp bồi dưỡng
đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 do sở Nội vụ tổ chức (Thời gian 03 ngày,
từ ngày 09/9 đến ngày 11/9/2022).
Thành phần cùng dự: Các đ/c Trưởng các Ban xây dựng Đảng Thị uỷ; Đ/c
Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV – Phó Chủ tịch UBND thị xã), Đ/c Nguyễn Văn
Dũng (Thị uỷ viên - Phó chủ tịch UBND), Đ/c Trịnh Xuân Hải (Thị uỷ viên Phó Chủ tịch HĐND) và đại biểu HĐND thị xã khóa IV.
Thời gian, địa điểm: Buổi sáng lúc 08 giờ 00’, buổi chiều lúc 14 giờ 00’; tại
Hội trường Sở Nội vụ (Đường 6/1, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài).
- 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./.
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;

- Đăng Website thị xã;

Ký bởi: Thị ủy Phước Long
Thời gian ký: 05/09/2022

13:52:00
Bùi Thị Hằng

- Lưu VT.
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