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 06 tháng 10 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT HĐND&UBND THỊ XÃ
(Tuần thứ 41, từ ngày 09/10 đến ngày 13/10/2017).
Chủ nhật (08/10):
Sáng:
* Chủ tịch HĐND-Giang Xuân Sơn, Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh
Thúy, Phó Chủ tịch HĐND-Nguyễn Thị Bích Thuần; Thành viên Thường
trực: Nguyễn Sỹ Nhật-Trưởng Ban Pháp chế, Trần Hữu Hiền-Trưởng
Ban KT-XH HĐND thị xã: Đi công tác tại các tỉnh phía Bắc (thời gian
đến hết tuần).
Thứ hai (09/10):
Sáng:
1/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn đi khảo sát một số khu đất
công để xây dựng hoa viên cho các khu dân cư.
Cùng dự: Thủ trưởng các đơn vị: QLĐT, XN CTCC.
Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã cùng đi.
2/. 9 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm làm việc với Trưởng
phòng TN&MT, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã
về thống nhất quy trình cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên
địa bàn. Giao phòng TN&MT chuẩn bị nội dung.
Thành phần dự: Trưởng phòng TN&MT, Giám đốc Chi nhánh VP
ĐKĐĐ thị xã; VP HĐND&UBND (đ/c Huệ-PCVP, đ/c Thủy-CV).
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
3/. 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 Chính trị Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều:

1/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn chủ trì làm việc theo Chương trình
sau:
- 13 giờ 30’: Ban Quản lý chợ Đồng Xoài báo cáo Phương án bổ sung
hợp đồng lao động và kinh phí cho Ban Quản lý chợ Đồng Xoài thực
hiện nhiệm vụ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.
Thành phần dự: Lãnh đạo các đơn vị: TC-KH, Nội vụ, LĐTB&XH,
Ban Quản lý chợ Đồng Xoài; VP HĐND&UBND (đ/c Vũ-PCVP, đ/c
Lộc-CV).

- 15 giờ 30’: UBND phường Tân Phú báo cáo việc xử lý đề nghị của ông
Vương Quốc Biên và ông Huỳnh Quốc Thương, địa chỉ: Khu phố Phú
Thịnh, phường Tân Phú.
Thành phần dự: Đại diện Lãnh đạo TAND tỉnh (phát hành Thư mời);
Lãnh đạo các đơn vị: TN&MT, Thanh tra, QLĐT, Chi nhánh Trung tâm
PTQĐ; Chủ tịch UBND phường Tân Phú; VP HĐND&UBND (đ/c VũPCVP, đ/c Hà-CV)
Địa điểm 02 nội dung tại phòng họp C-UBND thị xã.
2/. 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm chủ trì họp nghe Chi
nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã và các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị
hồ sơ và nội dung đối thoại với bà Nguyễn Tuyết Mai (DA Khu lâm
viên) trong vụ án hành chính “khởi kiện yêu cầu hủy quyết định hành
chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”.
Thành phần dự: Lãnh đạo các đơn vị: TN&MT, Thanh tra, Chi nhánh
Trung tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND phường Tân Phú; VP
HĐND&UBND (đ/c Giang-CV).
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
Thứ ba (10/10):
Sáng:

1/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn tiếp và làm việc với Đoàn
kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ
chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2017 (theo Thông báo của
Đoàn kiểm tra tỉnh). Giao VP HĐND&UBND thị xã phối hợp với các
đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung và gửi trước cho Chủ tịch
UBND thị xã.
Thành phần dự: Lãnh đạo các đơn vị: Tư pháp, Nội vụ, GD&ĐT,
QLĐT, LĐ-TB&XH, VH&TT, TN&MT, Kinh tế, TC-KH, VP
HĐND&UBND thị xã (đ/c Huệ-PCVP, đ/c Tuấn-CV).
Địa điểm: Phòng họp C-UBND thị xã.
2/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm đi kiểm tra thực tế
diện tích đất TĐC dự kiến giao cho các hộ dân giải tỏa thuộc dự án Khu 5
cơ quan tỉnh và TĐC dự án chợ Tân Thành.
Cùng đi: Thủ trưởng các đơn vị: TN&MT, QLĐT, Chi nhánh Trung tâm
PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND các phường-xã: Tân Phú, Tân Bình, Tân
Thành; VP HĐND&UBND (đ/c Lộc-CV).
Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã cùng đi.
3/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh Thanh tra: Tiếp công
dân định kỳ.
Mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và VP
Thị ủy.
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Cùng dự tiếp: Lãnh đạo các đơn vị: TN&MT, QLĐT, Ban QLDA, Chi
cục Thuế, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai 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 thị xã ủy quyền đ/c Phạm Ngọc Hùng-Phó
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường dự làm việc với Tòa án nhân
dân tỉnh Bình Phước về vụ án hành chính “khởi kiện quyết định hành
chính về thu hồi đất và giải quyết khiếu nại”, người khởi kiện: Ông Lê
Minh Hoàng, địa chỉ: Khu phố Tân Bình, phường Tân Bình.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Văn Toàn-Phó Thanh tra thị xã; Chủ tịch và công
chức địa chính UBND phường Tân Bình; VP HĐND&UBND (đ/c
Giang-CV).
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.
Chiều:

1/. 13 giờ 30’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn tiếp và làm việc với Cục
Bảo vệ, chăm sóc trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nội dung:
Kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy trình và hồ sơ công nhận phường-xã
phù hợp với trẻ em năm 2015, 2016 (Theo Công văn số 1541/SLĐTBXHBVCSTE&BĐG ngày 29/9/2017 của sở Lao động Thương binh và Xã hội).
Giao phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã chuẩn bị nội dung
và gửi trước cho Chủ tịch UBND thị xã.
Thành phần dự: Lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQVN, Thị Đoàn Đồng
Xoài, Công an, phòng LĐTB&XH, phòng GD&ĐT, phòng Y tế, phòng
TC-KH, phòng Tư Pháp, phòng VH-TT thị xã, VP HĐND&UBND (đ/c
Vũ-PCVP, đ/c Tuấn-CV)
Địa điểm: Phòng họp C-UBND thị xã.
2/. 14 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm dự họp Hội đồng
thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường dự án Trung tâm
Thương mại Đồng Xoài (theo Lịch UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp D-UBND tỉnh.

Thứ tư (11/10:
Sáng:

1/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn làm việc với Quỹ Phát
triển quỹ đất tỉnh bàn thống nhất Chương trình phối hợp trong thời gian
tới. Giao Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung và gửi
trước cho Chủ tịch UBND thị xã.
Thành phần dự: Lãnh đạo Quỹ Phát triển quỹ đất tỉnh (phát hành Thư
mời); Lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã; VP HĐND&UBND
(đ/c Vũ-PCVP, đ/c Lộc-CV).
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Địa điểm: Phòng họp C-UBND thị xã.
2/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm làm việc với sở Xây
dựng về chuyển Đội QLTTĐT thị xã về làm việc tại trụ sở Thanh tra sở
Xây dựng và thực hiện việc nắn dòng suối Đồng Tiền (Giao phòng
QLĐT phối hợp với Đội QLTTĐT và UBND phường Tân Đồng chuẩn
bị nội dung).
Cùng dự: Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TN&MT, Đội QLTTĐT thị xã,
Ban QLDA ĐTXD thị xã; Chủ tịch UBND phường Tân Đồng.
Địa điểm: Sở Xây dựng.
3/. 8 giờ 30’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo phòng Nội vụ dự
làm việc với sở Nội vụ, nội dung: Họp bàn thống nhất hướng giải quyết
việc điều chuyển sinh hoạt tôn giáo nơi khác của bà Hồ Trần Thị Dzạ Vỹ.
(theo Thư mời của sở Nội vụ).
Cùng dự: Lãnh đạo UBND phường Tân Xuân
Địa điểm: Phòng họp Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ (lầu 3).
Chiều:

1/. 14 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn làm việc với Xí nghiệp
đo đạc Bản đồ 305 về công tác đo đạc, cắm mốc đất công. Giao Chi
nhánh Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung.
Thành phần dự họp: Lãnh đạo Xí nghiệp đo đạc bản đồ 305 (giao Chi
nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã mời); Lãnh đạo các đơn vị: Chi nhánh
Trung tâm PTQĐ, TC-KH, TN&MT; VP HĐND&UBND thị xã (đ/c VũPCVP, đ/c Lộc-CV).
Địa điểm: Phòng họp C-UBND thị xã.
2/. 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm dự họp Ban chỉ đạo
xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 (theo Lịch UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp D-UBND tỉnh.
3/. 14 giờ 00’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng QLĐT thị
xã dự buổi thương thảo hợp đồng thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Các
tuyến đường khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài,
tỉnh Bình Phước theo hình thức hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT)
(theo Giấy mời số 82/GM-SXD ngày 06/10/2017 của Sở Xây dựng).
Địa điểm: Sở Xây dựng.

Tối:

* 19 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm gặp gỡ các hộ dân
thuộc dự án Trung tâm thương mại Đồng Xoài để lắng nghe tâm tư,
nguyện vọng của các hộ dân.
Thành phần dự: Thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
dự án Trung tâm thương mại Đồng Xoài (Đ/c Trịnh Văn Nam-PGĐ CN
TTPTQĐ thị xã, đ/c Nguyễn Trọng Hiếu-TP TN&MT, đ/c Giang Ngọc
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Đẩu-TP TC-KH, đ/c Nguyễn Xuân Tùng-TP QLĐT, đ/c Nguyễn Văn
Hạnh-CT UBND phường Tân Phú; ông Hoàng Kim Vinh); Đại diện Tổ
giúp việc Hội đồng (đ/c Phạm Quang Tuyến-Nhân viên CN TT PTQĐ thị
xã, đ/c Nguyễn Hữu Văn-Chuyên viên CN TTPTQĐ thị xã, đ/c Vũ Tiến
Đến-Công chức địa chính phường Tân Phú); các hộ dân (giao UBND
phường Tân Phú gửi thư mời của UBND thị xã đến các hộ dân); VP
HĐND&UBND thị xã (đ/c Lộc-CV).
Địa điểm: Hội trường Đội QLTTĐT thị xã.
Thứ năm (12/10):
Sáng:

1/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Đi kiểm tra công tác quy
hoạch Nghĩa trang nhân dân thị xã Đồng Xoài tại xã Tiến Hưng và xã
Tân Thành và xem xét kiến nghị của Xí nghiệp CT-CC thị xã.
Cùng đi: Thủ trưởng các đơn vị: QLĐT, Xí nghiệp CTCC; Chủ tịch
UBND xã: Tiến Hưng, Tân Thành; VP HĐND&UBND (đ/c Lộc-CV).
Địa điểm: Các thành phần thị xã tập trung tại UBND thị xã cùng đi.
2/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm làm việc với Tòa án
nhân dân tỉnh về vụ án hành chính “Khởi kiện yêu cầu hủy quyết định
hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”, người khởi kiện: Ông Vương
Quốc Biên, thuộc dự án: Khu lâm viên (theo Giấy Triệu tập của TAND
tỉnh).
Cùng dự: Đ/c Phạm Ngọc Hùng-Phó trưởng phòng TN&MT, đ/c Phan
Thành Chung-Giám đốc Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch
UBND phường Tân Phú; VP HĐND&UBND (đ/c Giang-CV).
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.

Chiều:

* 13 giờ 30’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn và Phó Chủ tịch UBNDPhạm Văn Liêm chủ trì họp nghe Xí nghiệp CT-CC thị xã báo cáo trình
tự và tiến độ thực hiện dự án: Di dời nghĩa địa xã Tiến Hưng vào khu quy
hoạch mới tại Nghĩa trang nhân dân thị xã Đồng Xoài.
Thành phần dự họp: Thủ trưởng các đơn vị: Xí nghiệp CT-CC, QLĐT,
TN&MT, TC-KH, Nội vụ thị xã; Chủ tịch UBND xã Tiến Hưng; VP
HĐND&UBND thị xã (đ/c Vũ-PCVP, đ/c Lộc-CV).
Địa điểm: Phòng họp C-UBND thị xã.

Thứ sáu (13/10):
Sáng:
1/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn dự Lễ khởi công xây dựng
công trình Thiện Viện Trúc Lâm Bình Phước (theo Kế hoạch của UBND
tỉnh).
Địa điểm: Ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình
Phước.
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2/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm dự đối thoại với bà
Nguyễn Tuyết Mai, thuộc dự án: Khu lâm viên thị xã để giải quyết vụ án
hành chính “khởi kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính trong lĩnh vực
quản lý đất đai” (theo Thông báo của TAND tỉnh).
Cùng dự: Đ/c Phạm Ngọc Hùng-Phó Trưởng phòng TN&MT, đ/c Phan
Thành Chung-Giám đốc Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, đ/c Nguyễn Văn
Toàn-Phó Chánh Thanh thị xã; Chủ tịch UBND phường Tân Phú; VP
HĐND&UBND (đ/c Giang-CV).
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.
Chiều:

Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn và Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn
Liêm chủ trì làm việc theo Chương trình sau:
*

- 14 giờ 00’: phòng TN&MT thị xã báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các
trường hợp chuyển mục đích, cấp mới hợp thức hóa, cấp tái định cư từ
ngày 31/12/2015 trở về trước chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Thành phần dự: Thủ trưởng các đơn vị: TN&MT, Chi cục Thuế, Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Trung tâm PTQQĐ thị xã,
phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các phường-xã; VP
HĐND&UBND thị xã (đ/c Vũ-PCVP, đ/c Tuấn-CV).
- 15 giờ 40’: Phòng TN&MT, Chi nhánh VP ĐKĐĐ thị xã báo cáo việc
cấp Giấy CNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị Mai, địa chỉ: Khu phố Phú
Thịnh, phường Tân Phú.
Thành phần dự: Thủ trưởng các đơn vị: TN&MT, Chi nhánh VP
ĐKĐĐ; Chủ tịch UBND phường Tân Xuân; Công ty TNHH MTV Công
Thành (phát hành Thư mời); VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Vũ-PCVP,
đ/c Tuấn-CV).
Địa điểm 02 nội dung tại phòng họp C-UBND thị xã.
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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