ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Xoài, ngày 22 tháng 9 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT HĐND-UBND THỊ XÃ
(Tuần thứ 39, từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2017).
Thứ bảy (23/9):
Chiều:
1/. 14 giờ 30’: Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo chiến lược phát
triển thanh niên thị xã-Lê Trường Sơn: Làm việc với Hội Liên hiệp
Thanh niên thị xã về công tác chuẩn bị thành lập Hội đồng huấn luyện
Thanh thiếu nhi thị xã Đồng Xoài.
Địa điểm: Trụ sở Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã.
2/. 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy: Dự Lễ trao học
bổng lần thứ 11 cho trẻ em mù, con em người mù và các học sinh có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Địa điểm: Hội trường Hội Người Cao tuổi thị xã.
3/. 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Dự trao quyết định
bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý chợ Đồng Xoài.
Cùng dự: Trưởng phòng Nội vụ thị xã; Tập thể lãnh đạo và nhân viên
Ban Quản lý chợ Đồng Xoài.
Địa điểm: Ban Quản lý chợ Đồng Xoài.
Thứ hai (25/9):
Sáng:

1/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Dự đoàn kiểm tra của
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đi kiểm tra một
số dự án khu dân cư, nhà ở xã hội và các dự án BT trên địa bàn thị xã
Đồng Xoài (theo lịch UBND tỉnh). Địa điểm kiểm tra tại khu tái định
cư đường Nguyễn Huệ và khu dân cư ấp 1B, xã Tiến Thành.
Cùng đi: Thủ trưởng các đơn vị: phòng QLĐT, TN&MT thị xã.
Địa điểm: Các thành phần tập trung tại trụ sở UBND thị xã lúc 07 giờ
30 phút để đến trụ sở Tỉnh ủy cùng đi với đoàn của Bí thư Tỉnh ủy.
2/. 9 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Dự họp xem xét,
thống nhất phương án đầu tư bổ sung dự án nâng cấp, mở rộng đường
ĐT 741 đoạn Đồng Xoài-Phước Long theo hình thức BOT (theo lịch
UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp D-UBND tỉnh.
3/. Phó Chủ tịch UBND thị-Bùi Thị Minh Thúy: Làm việc theo chương
trình sau:
- 8 giờ 00’: Làm việc với Công ty TNHH FS thống nhất phương án lắp đặt
hệ thống Wifi diện rộng tại một số vị trí công cộng trên địa bàn thị xã.

Thành phần dự họp: Lãnh đạo các đơn vị: Công an, phòng VH&TT thị
xã, VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Vũ-PCVP, đ/c Tuấn-CV).
- 9 giờ 00’: Phòng LĐTB&XH thị xã thông qua kế hoạch tổ chức các
hoạt động vui Tết Trung thu năm 2017.
Thành phần dự họp: Lãnh đạo các đơn vị: Công an, phòng
LĐTB&XH, VH&TT, TC-KH, Thị đoàn, Trung tâm VH-TT, Nhà Thiếu
nhi thị xã; VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Vũ-PCVP, đ/c Hương-CV).
Địa điểm 02 nội dung: Phòng họp B-UBND thị xã.
4/. Phó Chủ tịch HĐND-Nguyễn Hữu Hường: Đi học lớp Chuyên viên
cao cấp (thời gian đến hết ngày 04/11/2017).
Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Chiều:

1/. 13 giờ 30’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Chủ trì họp Hội đồng
kỷ luật thị xã, theo Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của
UBND thị xã.
Thành phần dự họp: Thành viên Hội đồng kỷ luật theo Quyết định số
3548/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND thị xã (giao phòng Nội vụ
thông báo); VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Khoa-CVP, đ/c Giang-CV).
Địa điểm: Phòng họp C-UBND thị xã.
2/. Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Làm việc theo chương trình sau:
- 13 giờ 30’: Dự họp Hội đồng kỷ luật thị xã.
Địa điểm: Phòng họp C-UBND thị xã.
- 15 giờ 30’: Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã báo cáo Phương án xác
định hệ số giá đất bồi thường dự án: Xây dựng cống thoát nước ngoài
hàng rào Khu công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành.
Thành phần dự họp: Lãnh đạo các đơn vị: phòng TN&MT, TC-KH,
Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND xã Tiến Thành;
Đơn vị tư vấn (giao Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã mời); VP
HĐND&UBND thị xã (đ/c Vũ-PCVP, đ/c Lộc-CV).
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.

Thứ ba (26/9):
Sáng:

1/. 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn và Phó Chủ tịch UBNDPhạm Văn Liêm: Dự họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực
hiện Đề án giải tỏa hành lang bảo vệ suối Đồng Tiền và suối Cái Bè, thị
xã Đồng Xoài, giai đoạn 2017-2020 (theo lịch Thị ủy). Giao phòng
QLĐT thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo Ban Chỉ đạo.
Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc theo
Quyết định số 849-QĐ/TU ngày 15/6/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy.
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.
2/. 7 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy: Dự tiếp công dân
định kỳ (theo lịch UBND tỉnh).
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Cùng dự: Lãnh đạo: Công an thị xã, Công an phường Tân Phú.
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh.
3/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch HĐND-Nguyễn Thị Bích Thuần: Tiếp công
dân định kỳ.
Mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và VP
Thị ủy.
Cùng dự tiếp: Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, TN&MT, QLĐT, Ban
QLDA, Chi cục Thuế, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP
ĐKĐĐ thị xã; VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Huệ-PCVP, đ/c Hà-CV).
(Giao Chủ tịch UBND phường Tân Phú bố trí Công an phường tham
gia trực bảo vệ tiếp dân).
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân thị xã.
4/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND ủy quyền Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị
xã: Dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý III/2017 (theo Thư mời của
Cục Thuế Bình Phước).
Địa điểm: Hội trường lớn trường Cao đẳng công nghiệp Cao su.
5/. 8 giờ 30’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền đ/c Phạm Ngọc Hùng-Phó
Trưởng phòng TN&MT thị xã: Dự làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh
giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất và giải
quyết khiếu nại của ông Lê Minh Hoàng (theo Giấy Triệu tập của Tòa
án nhân dân tỉnh).
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Văn Toàn-Phó Chánh Thanh tra, đ/c Lê Duy
Sinh-Chủ tịch UBND phường Tân Bình, đ/c Diệp Trường Giang-CVVP
HĐND&UBND thị xã.
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.
Chiều:

1/. 13 giờ 30’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Họp Tổ công tác nội
chính và phòng chống tham nhũng thị xã thông qua báo cáo tình hình
thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 và cho ý kiến về việc giải
quyết đơn kiến nghị công dân (theo lịch Thị ủy).
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.
2/. Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Làm việc theo chương trình sau:
- 13 giờ 30’: Dự họp rút kinh nghiệm và xem xét phương án công tác
phối hợp thực hiện Kế hoạch tiếp công dân ngày 21/9/2017 (theo lịch
UBND tỉnh).
Cùng dự: Lãnh đạo Công an thị xã.
Địa điểm: Phòng họp C-UBND tỉnh.
- 15 giờ 30’: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã báo cáo kết quả tham
mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc của 06 hộ dân dự án đường quy
hoạch số 3, phường Tân Đồng, theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông
báo số 350/TB-UBND ngày 19/9/2017.
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Thành phần dự họp: Thủ trưởng các đơn vị: phòng TN&MT, Ban QLDA
ĐTXD, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ thị xã; Chủ
tịch UBND phường Tân Đồng; VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Lộc-CV).
Địa điểm: Phòng họp C-UBND thị xã.
3/. 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy: Dự họp Văn
phòng HĐND và UBND thị xã.
Thành phần dự họp: Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng
HĐND và UBND thị xã.
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
Thứ tư (27/9):
Sáng:

1/. 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Họp Thường trực Thị ủy
(theo lịch Thị ủy).
Cùng dự họp nội dung 2: Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng QLĐT
thị xã; Chánh VP HĐND&UBND thị xã.
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.
2/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Dự phiên tòa sơ
thẩm vụ án hành chính: “Khởi kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính
trong lĩnh vực quản lý đất đai” theo đơn khởi kiện của bà Nguyễn Tuyết
Mai, địa chỉ: khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài,
tỉnh Bình Phước (theo Giấy triệu tập của TAND tỉnh).
Cùng dự: Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, phòng TN&MT, Chi nhánh
Trung tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND phường Tân Phú; VP
HĐND&UBND thị xã (đ/c Giang-CV).
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.

Chiều:

1/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn và Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn
Liêm: Chủ trì họp theo chương trình sau:
- 13 giờ 30’: Xí nghiệp CT-CC thị xã thông qua kế hoạch thu gom, vận
chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã.
Thành phần dự họp: Lãnh đạo UBMTTQ và các hội, đoàn thể thị xã;
Lãnh đạo các đơn vị: phòng TC-KH, TN&MT, QLĐT, Ban QLC Đồng
Xoài, Xí nghiệp CT-CC thị xã; Chủ tịch UBND các phường-xã; VP
HĐND&UBND thị xã (đ/c Vũ-PCVP, đ/c Lộc-CV).
- 15 giờ 30’: Phòng QLĐT thị xã báo cáo Phương án đấu thầu chăm sóc
cây xanh trên địa bàn thị xã.
Thành phần dự họp: Lãnh đạo các đơn vị: phòng TC-KH, Kinh tế,
QLĐT, TN&MT, Xí nghiệp CT-CC thị xã; VP HĐND&UBND thị xã
(đ/c Vũ-PCVP, đ/c Lộc-CV).
Địa điểm cả 02 nội dung trên: Phòng họp C-UBND thị xã.
2/. Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy: Làm việc theo chương trình sau:
- 14 giờ 00’: Đi kiểm tra trường Tiểu học Tân Bình B về dạy học theo
mô hình VNEN.
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Cùng đi: Lãnh đạo và công chức phụ trách Tiểu học phòng GD&ĐT thị
xã; VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Hương-CV).
Địa điểm: Tập trung tại trường Tiểu học Tân Bình B.
- 16 giờ 30’: Dự trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Đài Truyền
thanh và Truyền hình thị xã.
Thành phần cùng dự: Trưởng phòng Nội vụ thị xã; Lãnh đạo và viên
chức Đài Truyền thanh và Truyền hình thị xã.
Địa điểm: Đài Truyền thanh và Truyền hình thị xã.
Thứ năm (28/9):
Sáng:

1/. 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Đi thăm, mừng thọ
Người cao tuổi nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) năm 2017 tại
phường Tân Bình và phường Tân Phú.
Thành phần cùng đi: Theo Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày
21/9/2017 của UBND thị xã.
Địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND phường Tân Bình và phường Tân
Phú cùng đi.
2/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Dự họp bàn chính
sách hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng mất mùa điều niên vụ 2016 - 2017 và
các biện pháp phát triển cây điều Bình Phước những năm tiếp theo (theo
lịch UBND tỉnh).
Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy: Dự Hội nghị lấy
ý kiến góp ý đối với 02 dự án Luật: Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ
bí mật Nhà nước (theo Công văn số 132/ĐBQH ngày 21/9/2017 của
Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước).
Cùng dự: Lãnh đạo: Công an, phòng VH&TT thị xã.
Địa điểm: Phòng họp C-Văn phòng ĐBQH tỉnh.
4/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp thị xã chủ
trì Hội nghị triển khai Luật Tiếp cận thông tin; Nghị định số 97/2017/NĐCP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
Thành phần tham dự:
- Cấp thị xã: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn
thể và các hội thị xã.
- Cấp phường-xã: Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, đoàn
thể và các hội; Trưởng hoặc Phó trưởng Công an; Công chức Văn hóa-Xã
hội; Công chức Tư pháp-Hộ tịch; Công chức địa chính, xây dựng, nông
nghiệp và môi trường; Công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường.
- Khu phố-ấp: Trưởng (hoặc Phó trưởng) khu phố-ấp; Trưởng (hoặc
phó) Ban công tác mặt trận.
5

Địa điểm: Hội trường Khối vận thị xã.
Chiều:

1/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Làm việc theo chương trình sau:
- 13 giờ 30’: Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã báo cáo tham mưu giải
quyết đơn đề nghị đổi đất tái định cư của ông Lê Xuân Nghiêm (dự án
đường Nguyễn Chánh).
Thành phần dự họp: Thủ trưởng các đơn vị: phòng TN&MT, Chi
nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND phường Tân Bình, VP
HĐND&UBND thị xã (đ/c Khoa-CVP, đ/c Hà-CV).
- 14 giờ 30’: Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã báo cáo xin chủ trương
thực hiện công tác đo đạc, cắm mốc đất công; tạo lập quỹ phát triển đất
và một số khó khăn trong quá trình thực hiện công tác GPMB.
Thành phần dự họp: Thủ trưởng các đơn vị: phòng TN&MT, TC-KH,
Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ thị xã; VP
HĐND&UBND thị xã (đ/c Khoa-CVP, đ/c Lộc-CV).
- 15 giờ 30’: Làm việc với Lãnh đạo Văn phòng về giao nhiệm vụ chỉ
đạo thực hiện Kết luận số 126-KL/TU ngày 06/9/2017 của Bí thư Tỉnh
ủy và Công văn số 3080/UBND-TH ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh.
Thành phần dự họp: VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Khoa-CVP, đ/c Lộc-CV).
Địa điểm cả 03 nội dung trên: Phòng họp C-UBND thị xã.
2/. 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy và Phó Chủ tịch
HĐND-Nguyễn Thị Bích Thuần: Đi thăm, mừng thọ Người cao tuổi
nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) năm 2017 tại phường Tân
Đồng và phường Tân Xuân (theo lịch Thị ủy).
Thành phần cùng đi: Theo Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày
21/9/2017 của UBND thị xã.
Địa điểm: Tập trung tại trụ sở Thị ủy cùng đi.
3/. 14 giờ 00’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền đ/c Phạm Ngọc HùngPhó Trưởng phòng TN&MT thị xã dự phiên tòa phúc thẩm vụ án hành
chính: “Khiếu kiện yêu cầu hủy Quyết định hành chính và yêu cầu bồi
thường thiệt hại trong lĩnh vực thuế” theo đơn khởi kiện của ông Mai
Quang Huy và bà Phạm Thị Hà, địa chỉ: KP Thanh Bình, phường Tân
Bình, thị xã Đồng Xoài (theo Thông báo của TAND tỉnh).
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Hồng Phương-PGĐ Chi nhánh VPĐKĐĐ, đ/c
Phan Tấn Dũng-Phó Chi cục Thuế, đ/c Lê Duy Sinh-CT UBND phường
Tân Bình, đ/c Diệp Trường Giang-CVVP HĐND&UBND thị xã.
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.

Thứ sáu (29/9):
Sáng:

1/. Họp Chủ tịch, các PCT UBND thị xã. Nội dung:
- 7 giờ 30’: Phòng Nội vụ thị xã báo cáo tình hình biên chế ngành Giáo
dục và công tác quy hoạch Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường học trực
thuộc trên địa bàn thị xã.
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Thành phần dự họp: Lãnh đạo các đơn vị: phòng Nội vụ, GD&ĐT thị
xã; VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Khoa-CVP, đ/c Giang-CV).
- 8 giờ 30’: Xí nghiệp CT-CC và Trung tâm VH-TT thị xã thông qua
phương án trang trí và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân
và đón Tết Nguyên đán 2018.
Thành phần dự họp: Lãnh đạo các đơn vị: phòng VH&TT, TC-KH
Trung tâm VH-TT, Xí nghiệp CT-CC thị xã; VP HĐND&UBND thị xã
(đ/c Khoa-CVP, đ/c Hương-CV).
- 10 giờ 00’: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã báo cáo đề xuất Phương
án đấu giá dự án chợ Tân Thành.
Thành phần dự họp: Lãnh đạo các đơn vị: phòng TC-KH, QLĐT, Kinh
tế, Ban QLDA ĐTXD thị xã; Chủ tịch UBND xã Tân Thành; VP
HĐND&UBND thị xã (đ/c Khoa-CVP, đ/c Lộc-CV).
Địa điểm cả 03 nội dung trên: Phòng họp C-UBND thị xã.
2/. 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND-Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị
NHCSXH thị xã ủy quyền Phó trưởng Ban-Trần Thị Thu Hoài: Dự Hội
nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn
2002-2017 (theo lịch UBND tỉnh).
Cùng dự: Các Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị
xã, gồm: Thủ trưởng các đơn vị: phòng LĐTB&XH, Kinh tế, Hội Cựu
chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Thị đoàn Đồng Xoài; Lãnh đạo UBND
các phường-xã.
Địa điểm: Hội trường tỉnh Bình Phước.
3/. 7 giờ 00’: Chủ tịch UBND ủy quyền Ủy viên UBND-Chỉ huy trưởng
Ban CHQS thị xã: Dự diễn tập khu vực phòng thủ (theo Giấy mời của
Thị ủy-UBND thị xã Phước Long).
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
Chiều:

* 13 giờ 30’: Chủ tịch, các PCT UBND thị xã: Họp Ban Thường vụ Thị
ủy (nội dung theo lịch Thị ủy).
Cùng dự họp nội dung 2: Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng QLĐT
thị xã; Chánh VP HĐND&UBND thị xã.
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Lưu ý: Yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài
liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày; đồng thời đến trước thời gian họp 15 phút để
phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị tài liệu cuộc họp.
(Lịch này thay cho Thư mời họp và đăng trên trang Website thị xã).
Nơi nhận:
-CT, các PCT;
-Các đơn vị, cá nhân có liên quan;
-VP Thị ủy;
-LĐVP, các CV;
-Lưu.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
Bùi Anh Khoa
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