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 24 tháng 11 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT HĐND&UBND THỊ XÃ
(Tuần thứ 48, từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2017).
Thứ hai (27/11):
Sáng:
1/. 7 giờ 30’: Chủ tịch HĐND-Giang Xuân Sơn, Phó Chủ tịch HĐNDNguyễn Hữu Hường, Phó Chủ tịch HĐND-Nguyễn Thị Bích Thuần
(Thành viên TT-Trần Hữu Hiền-Trưởng Ban KT-XH HĐND thị xã chủ
trì): Họp thông qua báo cáo giám sát tình hình thực hiện các công trình
xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã (theo Kế hoạch giám sát số 135/KHHĐND-KTXH ngày 03/11/2017 của Ban Kinh tế-xã hội).
Thành phần tham dự: Lãnh đạo UBND, UBMTTQVN thị xã; Ủy viên
Ban KT-XH; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND; lãnh đạo các đơn vị:
Phòng TC-KH, phòng Quản lý Đô thị thị xã; Văn phòng HĐND&UBND thị
xã (đ/c Mỹ-CV).
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
2/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn làm việc theo chương trình sau:
- 8 giờ 00’: Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá
đất năm 2018 trên địa bàn thị xã báo cáo kết quả xây dựng hệ số điều
chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thị xã (Giao phòng TC-KH thị xã
chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần dự họp: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm-Trưởng
Ban chỉ đạo; Đ/c Giang Ngọc Đẩu-TP TC-KH, đ/c Vương Đức LaiPTP TC-KH, đ/c Nguyễn Trọng Hiếu-TP TN&MT, đ/c Phan Tấn
Dũng-Phó CCT Chi cục thuế, VP HĐND&UBND (đ/c Vũ – PCVP, đ/c
Lộc - CV).
Địa điểm: Phòng họp C-UBND thị xã.
- 9 giờ 30’: Dự họp theo lịch UBND tỉnh, nội dung: Ban cán sự Đảng
UBND tỉnh xem xét phương án đầu tư mở rộng dự án đường ĐT 741 đoạn
Đồng Xoài – Phước Long.
Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh.
2/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy dự họp theo lịch
UBND tỉnh, nội dung: Làm việc với Đoàn thanh tra của Ban tôn giáo
Chính phủ về thực hiện các quy định của pháp luật về tôn giáo trên địa
bàn tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp B-UBND tỉnh.

Chiều:

1/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn làm việc theo chương trình sau:
- 13 giờ 30’: Dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giải tỏa hành lang bảo
vệ suối Đồng Tiền và suối Tầm Vông (theo lịch Thị ủy).
Nội dung:
- Ban QLDA ĐTXD thị xã báo cáo Phương án xây dựng bờ kè và hệ
thống đường giao thông dọc 2 bên suối Đồng Tiền và suối Tầm Vông.
- Phòng QLĐT thị xã báo cáo đề xuất vận động kinh phí thực hiện Đề án.
- Văn phòng HĐND và UBND thị xã báo cáo tham mưu đề xuất Thư ngỏ
vận động.
Thành phần dự họp: Thủ trưởng các đơn vị: phòng TC-KH, QLĐT,
TN&MT, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, Ban QLDA ĐTXD, Văn phòng
HĐND&UBND thị xã; Chủ tịch UBND các phường: Tân Đồng, Tân
Xuân, Tân Thiện, Tân Bình.
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.
- 16 giờ 00’: Làm việc với Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh để thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật
chào mừng năm mới 2018.
Thành phần cùng dự: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy; Thủ
trưởng các đơn vị: Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT thị xã, Văn phòng
HĐND-UBND thị xã.
Địa điểm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
2/. 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Đi khảo sát địa
điểm đất xây dựng cơ sở giết mổ gia cầm trên địa bàn thị xã (theo Công
văn số 437/CCCNTY-KD ngày 13/11/2017 của Chi cục CN-TY tỉnh).
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo các đơn vị: phòng Kinh tế, TN&MT,
Trạm CN-TY thị xã; Lãnh đạo UBND phường Tân Xuân.
Địa điểm: Tổ 4, khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân.
Thứ ba (28/11):
Sáng:

1/. 9 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn chủ trì đối thoại với 03
hộ dân, dự án 5 cơ quan tỉnh (bà Trần Thị Trinh, bà Nguyễn Thị Tâm
và ông Nguyễn Thanh Hiền). Giao UBND phường Tân Bình chuẩn bị
nội dung và phát hành thư mời 03 hộ dân nêu trên.
Cùng dự: Thủ trưởng các đơn vị: phòng TN&MT, QLĐT, Ban QLDA
đầu tư xây dựng, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND
phường Tân Bình; VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Khoa-CVP, đ/c GiangCV).
Địa điểm: Phòng họp C-UBND thị xã.
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2/. 7 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Đi kiểm tra việc
thực hiện các quy định hiến đất làm đường giao thông trên địa bàn thị xã
(Giao phòng QLĐT phối hợp với phòng TN&MT thị xã chuẩn bị nội
dung).
Thành phần cùng đi: Thủ trưởng các đơn vị: phòng QLĐT, TN&MT thị
xã; VP HĐND&UBND thị xã (đ/c Lộc-CV).
Địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND thị xã cùng đi.
3/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy tiếp và làm việc
với Đoàn thanh tra của Ban tôn giáo Chính phủ về thực hiện các quy định
của pháp luật về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước (theo Kế hoạch số
251/KH-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh). Giao Phòng Nội vụ
chuẩn bị nội dung và gửi trước cho Phó Chủ tịch UBND thị xã.
Cùng dự: Lãnh đạo: UBMTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy; Lãnh đạo
các đơn vị: Nội vụ, Công an, QLĐT, TN&MT, Phòng VH-TT; đại diện
Lãnh đạo UBND các phường-xã; VP HĐND&UBND (đ/c Khoa-CVP, đ/c
Giang-CV).
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
4/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch HĐND-Nguyễn Hữu Hường 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: 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 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.
5/. 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.
6/. 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng VH&TT thị
xã dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT thị xã Bình Long.
Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
Chiều:
1/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn chủ trì làm việc theo chương trình
sau:
- 14 giờ 00’: Thanh tra thị xã, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã báo cáo
đề xuất giải quyết đơn khiếu nại của ông Vương Quốc Biên, địa chỉ: Khu
phố Phú Thịnh, phường Tân Phú (thuộc dự án Khu lâm viên thị xã) và
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chuẩn bị nội dung tham gia xét xử vụ việc tại Tòa án nhân dân tỉnh (Giao
VP HĐND&UBND thị xã chuẩn bị nội dung và gửi trước cho Lãnh đạo
UBND thị xã).
Thành phần dự: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm; Lãnh đạo
TAND tỉnh (Phát hành thư mời); Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra,
TNMT, QLĐT, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch và Công
chức địa chính UBND phường Tân Phú; VP HĐND&UBND (đ/c KhoaCVP, đ/c Giang-CV, đ/c Hà-CV).
- 15 giờ 30’: Chủ trì họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, nội dung: Chi
cục Thi hành án dân sự thị xã báo cáo tình hình hoạt động của Ban chỉ
đạo thi hành án dân sự quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV/2017 và
một số vụ việc còn khó khăn, vướng mắc.
Thành phần dự: Thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã (ông
Nguyễn Văn Ba-Phó Chủ tịch UBMTTQVN; Thủ trưởng các đơn vị:
Chi Cục THADS, TAND, VKSND, CATX, Tư pháp, TC-KH,
TN&MT, QLĐT); Tổ giúp việc Ban chỉ đạo; VP HĐND&UBND (đ/c
Khoa-CVP, đ/c Giang-CV).
Địa điểm cả 02 nội dung trên: Phòng họp C-UBND thị xã.
2/. 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy dự cùng Đoàn
thanh tra của Ban tôn giáo Chính phủ tại cơ sở tôn giáo (theo Kế hoạch
số 251/KH-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh).
Cùng dự: Lãnh đạo: Nội vụ, Công an; Lãnh đạo UBND phường Tân
Đồng.
Địa điểm: Chùa Quang Minh.
Thứ tư (29/11):
Sáng:
1/. 7 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND&UBND thị xã dự Hội
nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện
các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (Cả ngày).
Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.
2/. Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm làm việc theo chương trình sau:
- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền,
triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của
Đảng.
- 10 giờ 00’: Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh, nội dung: Giao nộp,
công khai chứng cứ và đối thoại vụ án hành chính “khiếu kiện quyết định
hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”, người khởi kiện: Ông Vương
Quốc Biên, địa chỉ: Khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng
Xoài. Giao VP HĐND&UBND thị xã chuẩn bị nội dung và gửi trước
cho Phó Chủ tịch UBND thị xã.
Cùng dự: Đ/c Phạm Ngọc Hùng-Phó Trưởng phòng TN&MT, đ/c Phan
Thành Chung-Giám đốc Chi nhánh TTPTQĐ, đ/c Nguyễn Văn Hạnh-Chủ
4

tịch UBND phường Tân Phú, đ/c Diệp Trường Giang-CV VP
HĐND&UBND.
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.
Thứ năm (30/11):
Sáng:
1/. 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dự Hội
nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện
các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.
2/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Trưởng phòng TN&MT
thị xã Phạm Ngọc Hùng dự kiểm định tại chỗ vụ án hành chính theo đơn
khởi kiện của ông Lê Minh Hoàng.
Cùng dự: Chủ tịch UBND phường Tân Bình; VP HĐND&UBND thị xã
(đ/c Giang-CV).
Địa điểm: Khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài.
Chiều:
1/. 13 giờ 30’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn dự họp Thường trực Thị ủy
(Theo Lịch Thị ủy).
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ.
2/. Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm làm việc theo chương trình sau:
- 13 giờ 30’:: Chủ trì họp nghe Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã báo
cáo phương án xác định hệ số điều chỉnh giá đất dự án đường quy hoạch
số 30 (đoạn còn lại), lần 2.
Thành phần dự họp: Thủ trưởng các đơn vị: phòng TC-KH, TN&MT,
QLĐT, Chi nhánh tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND phường Tân Bình;
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 C-UBND thị xã.

- 15 giờ 00’: Dự họp Chi bộ VP HĐND&UBND thị xã định kỳ tháng
10/2017.
Cùng dự: Đảng viên Chi bộ VP HĐND&UBND thị xã.
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
3/. 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch – Bùi Thị Minh Thúy dự Đại hội Thi đua
Quyết thắng Bệnh viện Quân dân y 16 giai đoạn 2012-2017.
Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Quân dân y 16.
4/. 15 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch HĐND họp Chi bộ VP HĐND&UBND
thị xã định kỳ tháng 10/2017.
Cùng dự: Đảng viên Chi bộ VP HĐND&UBND thị xã.
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
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Thứ sáu (01/12):
Sáng:
1/. 7 giờ 30’: Chủ tịch HĐND-Giang Xuân Sơn, Phó Chủ tịch HĐNDNguyễn Hữu Hường, Phó Chủ tịch HĐND-Nguyễn Thị Bích Thuần,
Thành viên TT-Nguyễn Sỹ Nhật-Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã họp:
Thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính
trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy phép xây dựng và
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thị xã tại phòng
TN&MT, phòng QLĐT, phòng TC-KH thị xã và Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai thị xã.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN thị xã; Ủy
viên Ban Pháp chế; đại diện lãnh đạo Ban KT-XH HĐND; đại diện lãnh
đạo các đơn vị: Nội vụ, QLĐT, Tư pháp, TC-KH, TN&MT, Thanh tra thị
xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã; Văn phòng HĐND&UBND thị xã (đ/c
Mỹ-CV).
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
2/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Làm việc với Đảng ủyUBND xã Tân Thành về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 10
tháng đầu năm 2017 và một số kiến nghị, đề xuất.
Thành phần dự họp: Thủ trưởng các đơn vị: phòng Nội vụ, TC-KH,
QLĐT, Kinh tế, TN&MT, LĐ TB&XH, GD&ĐT, Chi cục Thuế, Ban
QLDA ĐTXD, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Xí nghiệp CT-CC thị xã; VP
HĐND&UBND thị xã (đ/c Lộc-CV).
Địa điểm: UBND xã Tân Thành.
3/. Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Dự Hội nghị đô thị thường niên
năm 2017 (theo thư mời của Hiệp hội các đô thị Việt Nam). Thời gian
đến hết ngày 03/12/2017.
Cùng đi: Trưởng phòng QLĐT thị xã.
Địa điểm: Khách sạn CenTral, Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải,
Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
4/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND - Bùi Thị Minh Thúy dự họp Ban Tổ
chức và Tổ giúp việc Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước (Theo lịch
Tỉnh).
- Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh.
Chiều:
1/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn làm việc theo chương trình sau:
- 14 giờ 00’: Làm việc với Lãnh đạo Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh bàn,
thống nhất kế hoạch cân đối thu-chi ngân sách của thị xã Đồng Xoài, báo
cáo đề xuất UBND tỉnh. Giao phòng TC-KH thị xã phối hợp với Chi
cục Thuế thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo, Biên bản làm việc.
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Thành phần dự: Giám đốc sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh (phát
hành thư mời); Thủ trưởng các đơn vị: TC-KH, Chi cục Thuế thị xã; VP
HĐND&UBND (đ/c Lộc-CV).
Địa điểm: Phòng họp C-UBND thị xã.
- 16 giờ 00’: Dự công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Đỗ
Xuân Phương-Thành viên UBND, Trưởng phòng Lao động TB&XH thị
xã. Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.
Thành phần dự: Đại diện Lãnh đạo: sở Nội vụ, sở Lao động TB&XH
(có Thư mời riêng); Lãnh đạo phòng Nội vụ; Tập thể Lãnh đạo và Công
chức Phòng Lao động TB&XH; VP HĐND&UBND (đ/c Khoa-CVP).
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
2/. Phó Chủ tịch UBND- Bùi Thị Minh Thúy làm việc theo chương trình
sau:
- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch – Bùi Thị Minh Thúy dự họp tổ đại biểu trước
kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Địa điểm: Phòng họp D – UBND tỉnh.
- 16 giờ 00’: Dự công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Đỗ
Xuân Phương-Thành viên UBND, Trưởng phòng LĐ-TB&XH thị xã.
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
Thứ bảy (02/12):
Sáng:
7 giờ 30’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn dự họp Hội đồng Huấn luyện
thanh thiếu nhi thị xã và thông qua “Dự thảo” chương trình hoạt động của
Hội đồng Huấn luyện thanh thiếu nhi thị xã Đồng Xoài tháng 12/2017 và
năm 2018 (Giao Thị đoàn chuẩn bị nội dung và mời các thành viên có
liên quan).
Địa điểm: Hội trường phòng GD&ĐT 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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