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 10 tháng 11 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT HĐND-UBND THỊ XÃ
(Tuần thứ 46, từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2017).
Thứ hai (13/11):
Sáng:
1/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Chủ trì họp theo chương trình sau:
- 8 giờ 00’: Phòng TC-KH thị xã báo cáo tình hình quyết toán các công
trình XDCB tồn đọng. Giao phòng TC-KH thị xã phối hợp với các chủ
đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo.
Thành phần dự họp: Thủ trưởng các đơn vị: phòng TC-KH, Ban
QLDA ĐTXD thị xã; Chủ tịch UBND các xã: Tiến Thành, Tân Thành,
Tiến Hưng; VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Khoa-CVP, đ/c Lộc-CV).
- 9 giờ 00’: Phòng TC-KH thị xã báo cáo kế hoạch tự cân đối thu chi
ngân sách của thị xã. Giao phòng TC-KH thị xã phối hợp với Chi cục
Thuế thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo.
Thành phần dự họp: Thủ trưởng các đơn vị: phòng TC-KH, Chi cục
Thuế thị xã; VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Khoa-CVP, đ/c Lộc-CV).
- 10 giờ 00’: Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã báo cáo: việc giao đất
tái định cư cho hộ ông Đoàn Anh Dũng, dự án đường số 1 vào khu
TTVH phường Tân Đồng; việc giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn
Thị Bảy, dự án khu Lâm viên thi xã; ông Trần Anh Tuấn dự án Hệ thống
Thủy lợi Suối Cam 2. Giao Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn
bị nội dung báo cáo và đề xuất kiến nghị vị trí giao tái định cư, đơn
giá cụ thể.
Thành phần dự họp: Lãnh đạo các đơn vị: phòng TN&MT, QLĐT, Chi
cục Thuế, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND phường
Tân Đồng, Tân Phú; Văn phòng HĐND&UBND thị xã (đ/c Khoa-CVP,
đ/c Lộc-CV).
Địa điểm 03 nội dung trên tại phòng họp C-UBND thị xã.
2/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Dự họp Thông qua
các nội dung còn lại trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017 (theo
lịch tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh.
2/. 7 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND-Nguyễn Hữu Hường: Dự tiếp xúc cử
tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa IX và trước kỳ họp thứ sáu
HĐND thị xã khóa IV.

Cùng dự: Phó Trưởng Ban Pháp chế; Lãnh đạo Điện lực Đồng Xoài
(phát hành Thư mời); Lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế, TN&MT, Ban
QLDA ĐTXD thị xã; VP HĐND&UBND (đ/c Mỹ-CV).
Địa điểm: UBND phường Tân Đồng.
Chiều:

1/. 15 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Dự làm việc với Công
ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ về việc xem xét phương án hoán đổi đất
cho Công ty CPĐT Thác Mơ tại thị xã Đồng Xoài (theo lịch tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp D-UBND tỉnh.
2/. 14 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Dự họp xem xét
thống nhất hướng giải quyết đối với kiến nghị của UBND thị xã Đồng
Xoài đối với dự án Trung tâm thương mại Đồng Xoài (theo Thư mời của
Sở Tài nguyên và Môi trường).
Cùng dự: Lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã
Địa điểm: Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.
3/. 13 giờ 30’: Thành viên Thường trực: Trần Hữu Hiền-Trưởng Ban
KTXH: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa IX và
trước kỳ họp thứ sáu HĐND thị xã khóa IV.
Cùng dự: Phó Ban KT-XH HĐND thị xã; Lãnh đạo các đơn vị: phòng
Kinh tế, QLĐT, Đội QLTTĐT, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Xí nghiệp
CT-CC thị xã; VP HĐND&UBND (đ/c Mỹ-CV).
Địa điểm: UBND phường Tân Xuân.

Thứ ba (14/11):
Sáng:

1/. 8 giờ 00’: Chủ tịch HĐND-Giang Xuân Sơn: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Văn
phòng Thị ủy.
Cùng dự tiếp: Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, TN&MT, QLĐT, Ban
QLDA ĐTXD, Chi cục Thuế, Chi nhánh TT PTQĐ, Chi nhánh Văn phòng
ĐKĐĐ thị xã; VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Huệ-PCVP, đ/c Hà-CV).
(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.
2/. 8 giờ 00': Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Dự họp Ban Tổ chức
Hội chợ trong khuôn khổ Hội nghị CLV năm 2017 (theo lịch tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp D-UBND tỉnh.
3/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Dự họp thẩm định
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Đồng Xoài (theo Công văn số
2586/STNMT-CCQLĐĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường).
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Cùng dự: Trưởng phòng TN&MT thị xã.
Địa điểm: Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.
4/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy: Dự Lễ kỷ niệm 35
năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017), theo Thư mời của
Sở GD&ĐT tỉnh.
Địa điểm: Hội trường A-Sở GD&ĐT tỉnh.
5/. 7 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND-Nguyễn Thị Bích Thuần: Dự tiếp xúc
cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa IX và trước kỳ họp thứ sáu
HĐND thị xã khóa IV.
Cùng dự: Phó Ban Pháp chế HĐND thị xã; Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT,
GD&ĐT, XN CT-CC thị xã; VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Mỹ-CV).
Địa điểm: UBND phường Tân Thiện.
6/. 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND-Trưởng Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và
Xây dựng PTTDBVANTQ thị xã ủy quyền Trưởng Công an thị xã: Dự
kiểm tra công tác PCTP, TNXH và Xây dựng PTTDBVANTQ theo kế
hoạch của Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo tỉnh.
Cùng dự: Phó Trưởng Công an thị xã phụ trách phòng chống tội phạm,
Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo.
Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Bình.
7/. 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị
xã: Dự tiếp công dân định kỳ (theo lịch UBND tỉnh).
Cùng dự: Lãnh đạo: Công an thị xã, Công an phường Tân Phú.
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh.
Chiều:

1/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Làm việc theo chương trình sau:
- 14 giờ 00': Dự họp Họp Ban Chỉ đạo thành lập phường Tiến Thành
thuộc thị xã Đồng Xoài, thành lập Thành phố Đồng Xoài. Giao Trưởng
phòng Nội vụ thị xã phối hợp với Chi cục Thống kê thị xã chuẩn bị nội
dung giải trình dân số quy đổi gửi Chủ tịc UBND thị xã.
Cùng dự: Trưởng phòng Nội vụ thị xã phối hợp với Chi cục Thống kê
thị xã.
- 15 giờ 00': UBND thị xã Đồng Xoài báo cáo tiến độ và đề xuất kiến
nghị liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa dự án Trung tâm
Thương mại Đồng Xoài (theo lịch tỉnh).
Cùng dự: Đ/c Phạm Văn Liêm-Phó Chủ tịch UBND thị xã dự và báo
cáo; Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thị xã.
Địa điểm: Phòng họp D-UBND tỉnh.
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2/. 13 giờ 30': Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy: Tiếp và làm
việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và Xây dựng
PTTDBVANTQ tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và
xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 (theo
Công văn số 13/TTBCĐ ngày 23/10/2017 của Thường trực Ban chỉ đạo
tỉnh). Giao Công an thị xã chuẩn bị báo cáo, hồ sơ tài liệu liên quan và
gửi trước cho Chủ tịch UBND thị xã.
Thành phần dự: Thành viên Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và Xây dựng
PTTDBVANTQ thị xã; VP HĐND&UBND (đ/c Khoa-CVP, đ/c Giang-CV).
Địa điểm: Phòng họp A-UBND thị xã.
3/. 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND-Nguyễn Hữu Hường: Dự tiếp xúc
cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa IX và trước kỳ họp thứ sáu
HĐND thị xã khóa IV.
Cùng dự: Phó Trưởng Ban KT-XH; Điện lực Đồng Xoài (phát hành
Thư mời); Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TN&MT, Kinh tế, XN CTCC,
Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã; Văn phòng HĐND&UBND thị xã
(đ/c Mỹ-CV).
Địa điểm: UBND xã Tiến Hưng.
Thứ tư (15/11):
Sáng:

1/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Làm việc tại trụ sở.
2/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Đi kiểm tra thực tế
các hộ dân có đất bị thu hồi giải tỏa dự án: Xây dựng đường quy hoạch
số 3, phường tân Đồng. Giao Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã
chuẩn bị nội dung, sơ đồ kèm theo.
Cùng đi: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLĐT, Chi nhánh Trung tâm
PTQĐ, Ban QLDA ĐTXD thị xã; Chủ tịch UBND phường Tân Đồng;
VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Lộc-CV).
Địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND thị xã cùng đi.
3/. Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy: Làm việc theo Chương
trình sau:
- 7 giờ 30’: Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng trường
Tiểu học Tân Phú.
Cùng dự: Lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.
Địa điểm: Trường Tiểu học Tân Phú.
- 8 giờ 30’: Trao quyết định phụ trách trường Tiểu học Tân Bình.
Cùng dự: Lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.
Địa điểm: Trường Tiểu học Tân Bình.
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- 9 giờ 30’: Làm việc với phòng VH&TT thị xã thông qua dự thảo báo cáo
làm việc với Sở VH-TT&DL về một số kiến nghị, đề xuất trong lĩnh vực
văn hóa, thông tin trên địa bàn thị xã.
Thành phần dự họp: Trưởng và phó các đơn vị: Phòng VH&TT, phòng
QLĐT, Trung tâm VH-TT thị xã; Văn phòng HĐND-UBND thị xã (đ/c
Vũ-PCVP; đ/c Hương-CV).
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
Chiều:

* Họp Chủ tịch, các PCT UBND thị xã. Nội dung:
- 13 giờ 30’: Phòng TC-KH thị xã báo cáo tình hình thực hiện thu-chi
ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu-chi ngân sách nhà nước
năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm
2017 và kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018; Tờ trình và dự thảo
Nghị quyết về dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2018; Tờ trình và
dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018.
Thành phần dự họp: Thủ trưởng các đơn vị: phòng TC-KH, QLĐT,
Chi cục Thuế, Ban QLDA ĐTXD thị xã; Lãnh đạo phòng Giao dịch
KBNN Bình Phước; VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Khoa-CVP, đ/c VũPCVP, đ/c Lộc-CV).
- 15 giờ 30’: Ban QLDA ĐTXD thị xã báo cáo Phương án thiết kế dự
án: Xây dựng kè và hệ thống đường giao thông dọc 2 bên suối Đồng
Tiền và suối Tầm Vông.
Thành phần dự họp: Thủ trưởng các đơn vị: phòng TC-KH, QLĐT,
TN&MT, Ban QLDA ĐTXD, Xí nghiệp CT-CC thị xã; Chủ tịch UBND
các phường: Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân, Tân Bình; Đơn vị tư vấn
thiết kế (giao Ban QLDA ĐTXD thị xã mời); VP HĐND&UBND thị xã
(đ/c Khoa-CVP, đ/c Lộc-CV).
Địa điểm cả 03 nội dung trên tại phòng họp C-UBND thị xã.

Thứ năm (16/11):
Sáng:

1/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn và Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn
Liêm: Làm việc theo chương trình sau:
- 7 giờ 30’: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định, xét duyệt giao đất tái định
cư các trường hợp đặc biệt thuộc các dự án: Hồ thủy lợi Suối Cam 2, dự
án 5 cơ quan tỉnh và dự án chợ Tân Thành. Giao UBND các phườngxã: Tân Phú, Tân Bình và Tân Thành chuẩn bị nội dung báo cáo và
các hồ sơ có liên quan.
Thành phần dự họp: Thành viên Hội đồng thẩm định, xét duyệt giao
đất tái định cư các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thị xã Đồng Xoài,
theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 26/9/2017, gồm: Trưởng Ban
Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Chủ tịch Hội Nông dân
thị xã; Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, TP TC-KH, TP
TN&MT, TP QLĐT, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, GĐ Chi nhánh
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Trung tâm PTQĐ, GĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã; Chủ tịch
UBND các phường-xã: Tân Phú, Tân Bình, Tân Thành; VP
HĐND&UBND thị xã (đ/c Lộc-CV).
- 8 giờ 30’: UBND xã Tiến Thành báo cáo các nội dung: Tham mưu đơn
giá thu tiền sử dụng đất của hộ ông Phan Quốc Việt, thuộc dự án khu
dân cư ấp 1-xã Tiến Thành; việc giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn
Thị Tuyến, bà Chu Thị Phượng và bà Nguyễn Thúy Hoa, thuộc dự án
khu phía Tây BVĐK tỉnh và dự án khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành; xin
chủ trương bán đất tái định cư để đổi lấy lối đi cho 03 hộ dân: Đào
Trọng Hòa, Đào Văn Xuân và Đào Trọng Hậu, thuộc khu phía Nam
BVĐK tỉnh và dự án khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành.
Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng (phát hành thư
mời); Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TN&MT, TC-KH, QLĐT, Thanh tra,
Chi cục Thuế thị xã; Chủ tịch UBND và công chức Địa chính xã Tiến
Thành; Văn phòng HĐND&UBND thị xã (đ/c Khoa-CVP, đ/c Lộc-CV).
Địa điểm cả 02 nội dung trên tại phòng họp C-UBND thị xã.
2/. 7 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy và Phó Chủ tịch
HĐND-Nguyễn Thị Bích Thuần: Dự Lễ kỷ niệm 87 năm ngày Truyền
thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2017) và sơ kết cuộc vận động "Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2017; ký kết
kế hoạch phối hợp thống nhất triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2018, định
hướng những năm tiếp theo.
Địa điểm: Hội trường Khối vận thị xã.
3/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND ủy quyền Lãnh đạo phòng QLĐT thị xã:
Dự họp giải quyết sửa chữa, nâng bể cáp ngầm dọc đường Phú Riềng Đỏ
(theo Giấy mời của Sở Xây dựng).
Địa điểm: Phòng họp Sở xây dựng.
Chiều:

1/. Chủ tịch HĐND-Giang Xuân Sơn, Phó Chủ tịch HĐND-Nguyễn Hữu
Hường, Phó Chủ tịch HĐND-Nguyễn Thị Bích Thuần, (Thành viên
Thường trực-Trần Hữu Hiền-Trưởng Ban KT-XH HĐND thị xã chủ
trì) giám sát tại Ban QLDA ĐTXD thị xã (theo Kế hoạch số 135/KHHĐND-KTXH ngày 03/11/2017 của Ban KT-XH HĐND thị xã), cụ thể
như sau:
- 13 giờ 30’: Kiểm tra thực tế một số công trình đầu tư xây dựng trên địa
bàn thị xã.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã; Trưởng Ban
Tuyên giáo Thị ủy; Ủy viên Ban KT-XH; lãnh đạo Ban Pháp chế
HĐND; lãnh đạo các đơn vị: TC-KH, QLĐT thị xã; Trưởng (hoặc Phó)
Ban KTXH HĐND các xã-phường; Văn phòng HĐND&UBND thị xã
(đ/c Vũ-PCVP, đ/c Mỹ-CV).
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- 14 giờ 30’: Giám sát tình hình thực hiện các công trình xây dựng cơ
bản trên địa bàn thị xã.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo UBND, UBMTTQVN thị xã; Trưởng
Ban Tuyên giáo Thị ủy; Ủy viên Ban KT-XH; lãnh đạo Ban Pháp chế
HĐND; lãnh đạo các đơn vị: TC-KH, QLĐT thị xã; Trưởng (hoặc Phó)
Ban KTXH HĐND các xã-phường; Văn phòng HĐND&UBND thị xã
(đ/c Vũ-PCVP, đ/c Mỹ-CV).
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
2/. Họp Chủ tịch, các PCT UBND thị xã. Nội dung:
- 13 giờ 30’: Phòng Nội vụ báo cáo việc bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó
Hiệu trưởng các trường; báo cáo công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo
các đơn vị, phòng-ban và UBND xã-phường.
Thành phần dự: Lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo;
VP HĐND&UBND (đ/c Khoa-CVP, đ/c Giang-CV).
- 15 giờ 30’: Văn phòng HĐND&UBND thị xã báo cáo xin chủ trương
một số nội dung công việc.
Thành phần dự: Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã (đ/c
Khoa-CVP, đ/c Giang-CV).
Địa điểm cả 02 nội dung trên tại phòng họp C-UBND thị xã.
Thứ sáu (17/11):
Sáng:
1/. 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND-Bùi
Thị Minh Thúy và Phó Chủ tịch HĐND-Nguyễn Thị Bích Thuần: Dự Lễ
kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017) và
tuyên dương khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm 2016-2017.
Thành phần mời dự: Theo Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày
02/11/2017 của UBND thị xã (Có thư mời riêng); Văn phòng
HĐND&UBND thị xã (đ/c Vũ-PCVP, đ/c Hương-CV).
Địa điểm: Hội trường Trung tâm BDCT thị xã.
2/. Phó Chủ tịch HĐND-Nguyễn Hữu Hường: Dự Lễ bế giảng lớp
Chuyên viên cao cấp (thời gian 01 ngày).
Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
3/. 8 giờ 30’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo phòng LĐTB&XH thị xã: Dự họp nghe Đoàn Thanh tra tiến hành công bố Quyết
định số 2856/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
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Chiều:

* 13 giờ 30’: Chủ tịch, các PCT UBND thị xã: Họp UBND thị xã (mở
rộng). Nội dung, thông qua các nội dung trình HĐND thị xã tại kỳ họp
cuối năm 2017, cụ thể như sau:
- Văn phòng HĐND&UBND thị xã: Thông qua báo cáo hoạt động chỉ
đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2017, phương hướng hoạt động
năm 2018.
- Phòng TC-KH thị xã:
+ Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT, VH-XH, QP-AN
năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
+ Báo cáo tình hình thực hiện thu-chi ngân sách nhà nước năm 2017 và
dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2018.
+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017 và
kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018.
+ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh
tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018; dự toán thu-chi ngân
sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018.
- Thanh tra thị xã: Thông qua báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố
cáo và kiến nghị của cử tri năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm
2018.
(Giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã, phòng TC-KH, Thanh tra thị
xã chuẩn bị nội dung báo cáo theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Công
văn số 2036/UBND-KT ngày 27/10/2017.
Mời dự: Thường trực HĐND-UBMTTQVN thị xã; Lãnh đạo 02 Ban
HĐND thị xã.
Thành phần dự họp: Ủy viên UBND thị xã; Thủ trưởng các đơn vị,
phòng-ban thị xã; Mặt trận và các đoàn thể thị xã; Chủ tịch UBND các
phường-xã; Lãnh đạo và Chuyên viên VP HĐND&UBND thị xã.
Địa điểm: Hội trường A-UBND thị xã.

Thứ bảy (18/11):
Sáng:

* 7 giờ 30’: Chủ tịch, các PCT HĐND&UBND: Dự Lễ khánh thành nhà
Văn hóa ấp 1B xã Tiến Thành.
Cùng dự: Lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế, QLĐT, VH&TT thị xã; Văn
phòng HĐND&UBND thị xã.
Địa điểm: Nhà Văn hóa ấp 1B.

Chủ nhật (19/11):
Sáng:

* 8 giờ 30’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Chủ trì Lễ ra mắt đơn vị tự
vệ Công ty TNHH AUNTEX Khu công nghiệp Đồng Xoài I (theo Kế
hoạch của UBND thị xã). Giao Ban CHQS thị xã chuẩn bị nội dung và
gửi trước cho Chủ tịch UBND thị xã.
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Thành phần tham dự: Đại biểu khách mời (có Thư mời riêng); Lãnh
đạo các đơn vị: Liên đoàn lao động, Hội Cựu chiến binh, Thị đoàn, Ban
CHQS, Công an, TC-KH, Chi Cục thuế, Lao động TB&XH thị xã; Bí
thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng
Công an xã: Tiến Thành, Tân Thành; Văn phòng HĐND&UBND (đ/c
Khoa-CVP).
Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH AUNTEX Khu công nghiệp
Đồng Xoài I (ấp 2, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài).
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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