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 15 tháng 12 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT HĐND&UBND THỊ XÃ
(Tuần thứ 51, từ ngày 18/12 đến ngày 24/12/2017).
Thứ bảy (16/12):
Sáng:
* 9 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Đi công tác tại thành phố
Hồ Chí Minh (theo Công văn số 4216/UBND-TD ngày 13/12/2017 của
UBND tỉnh).
Địa điểm: Cục Hành chính-Quản trị, Văn phòng Chính phủ (số 7, Lê
Duẩn, Quận 1, TP HCM).
Thứ hai (18/12):
Sáng:
1/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Dự diễn đàn xúc tiến
thương mại, đầu tư và du lịch lần thứ 11 khu vực tam giác phát triển
C-L-V (theo Chương trình làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
2/. Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Giải quyết thủ tục hành
chính tại trụ sở.
3/. 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy: Chủ trì họp
Ban ra đề thi tuyển công chức xã, phường năm 2017. Nội dung: Phân
công nhiệm vụ cho thành viên Ban ra đề thi. Giao phòng Nội vụ
chuẩn bị nội dung và gửi trước cho Phó Chủ tịch UBND thị xã.
Thành phần dự: Thành viên Ban ra đề thi theo Quyết định số 04/QĐHĐTD ngày 12/12/2017 của Hội đồng tuyển dụng công chức xã,
phường năm 2017 (giao Phòng Nội vụ thông báo).
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
Chiều:

1/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn làm việc theo Chương trình sau:
- 13 giờ 45’: Dự cùng đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh tham quan nhà
máy chế biến gỗ Công ty Dongwha tại khu Công nghiệp Minh Hưng
III (theo lịch UBND tỉnh).
Địa điểm: Nhà máy chế biến gỗ Công ty Dongwha.
- 18 giờ 30’: Dự tiệc chiêu đãi của Chủ tịch UBND tỉnh.
Địa điểm: Khuôn viên Tỉnh ủy.
2/. Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Giải quyết thủ tục hành
chính tại trụ sở.

3/. Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy: Làm việc theo Chương trình sau:
- 14 giờ 00': Phòng Y tế thị xã thông qua kế hoạch hành động thực hiện
Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW Đảng
về "Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình
hình mới".
Thành phần dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế,
Trung tâm DSKHHGĐ, Bảo hiểm xã hội, TC-KH, TN&MT; VP
HĐND&UBND (đ/c Vũ-PCVP, đ/c Hương-CV).
- 15 giờ 00’: Họp Ban vận động Hội tri thức thị xã.
Cùng dự: Giao Hội LHPN thị xã thông báo và chuẩn bị nội dung.
Địa điểm 02 nội dung tai phòng họp B-UBND thị xã
- 16 giờ 30': Đi khảo sát vị trí tổ chức Hội hoa Xuân và Lễ hội văn
hóa, ẩm thực năm 2018.
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng VH&TT, Xí nghiệp
CT-CC, Thị đoàn, Trung tâm VH-TT, UBND phường Tân Phú, VP
HĐND&UBND (đ/c Vũ-PCVP, đ/c Hương-CV).
Địa điểm: Tập trung tại Công viên trước trụ sở Hội người cao tuổi thị xã.
4/. 14 giờ 00’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế
thị xã: Đi khảo sát địa điểm xin xây dựng cơ sở giết mổ gia cầm trên địa
bàn thị xã (theo Công văn số 471/CCCNTY-KD ngày 13/12/2017 của
Chi cục CN-TY tỉnh).
Cùng đi: Lãnh đạo các đơn vị: TN&MT, Trạm Chăn nuôi-Thú y thị
xã; Lãnh đạo UBND xã Tiến Hưng.
Địa điểm: Ấp 2, xã Tiến Hưng.
Thứ ba (19/12):
Sáng:
1/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Làm việc theo Chương trình sau:
- 7 giờ 30’: Nghe Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã báo cáo tiến độ
thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Trung tâm
thương mại Đồng Xoài.
Thành phần dự họp: Lãnh đạo các đơn vị: phòng TN&MT, QLĐT,
TC-KH, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND phường
Tân Phú; VP HĐND&UBND (đ/c Khoa-CVP, đ/c Lộc-CV).
Địa điểm: Phòng họp C-UBND thị xã.
- 9 giờ 00’: Dự Lễ bế mạc Hội chợ Triển lãm Thương mại và Du lịch
khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam năm 2017 (theo
Thư mời của UBND tỉnh).
Địa điểm: Trung tâm Thể dục-Thể thao tỉnh.
2/. Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Làm việc theo chương trình sau:
- 7 giờ 30’: Dự họp với Chủ tịch UBND thị xã.
Địa điểm: Phòng họp C-UBND thị xã.
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- 9 giờ 00’: Đi khảo sát khu đất xây dựng nhà lồng chợ bông hoa, trái cây
chợ Đồng Xoài. Giao Ban QLC Đồng Xoài phối hợp với phòng QLĐT
thị xã, UBND phường Tân Bình báo cáo phương án thiết kế xây dựng
và sơ đồ vị trí, ranh mốc khu đất.
Cùng đi: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng TC-KH, QLĐT, TN&MT,
Kinh tế thị xã, Ban Quản lý chợ Đồng Xoài; Chủ tịch UBND và công
chức Địa chính phường Tân Bình; VP HĐND&UBND (đ/c Lộc-CV).
Địa điểm: Các phòng-ban thị xã tập trung tại UBND thị xã cùng đi;
Ban QLC Đồng Xoài, UBND phường Tân Bình tập trung tại khu đất.
3/. 7 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy: Dự tiếp công
dân định kỳ tháng 12/2017 (theo Thư mời của HĐND tỉnh).
Cùng dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Công an thị xã, Công an phường Tân Phú.
Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
4./ 7 giờ 30': Phó Chủ tịch HĐND-Nguyễn Hữu Hường: Dự Lễ động
thổ xây dựng công trình nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước
(theo Thư mời của UBND tỉnh).
Cùng dự: Lãnh đạo phòng Y tế thị xã
Địa điểm: Khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
5/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Ủy viên UBND thị xãChánh Thanh tra thị xã: 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 PTQĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị
xã; VP HĐND&UBND (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.
Chiều:

1/. 14 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn và Phó Chủ tịch
UBND-Bùi Thị Minh Thúy chủ trì họp Hội đồng tuyển dụng công
chức xã, phường năm 2017. Nội dung: Phòng Nội vụ báo cáo công tác
chuẩn bị thi tuyển công chức xã, phường năm 2017.
Thành phần dự: Trưởng, Phó, Thư ký các Ban: Ra đề thi, coi thi, phách
bài thi, chấm thi; VP HĐND&UBND (đ/c Khoa-CVP, đ/c Vũ-PCVP, đ/c
Giang-CV).
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
2/. Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Làm việc theo Chương trình sau:
- 13 giờ 30’: Làm việc với Ban QLDA các công trình dân dụng và công
nghiệp tỉnh. Nội dung: Trao đổi, bàn bạc bố trí vốn thực hiện đền bù giải
tỏa dự án: Xây dựng kè và nạo vét hồ Suối Cam, phường Tân Phú (theo
Công văn số 236/BQLDA-VP ngày 30/11/2017 của Ban QLDA các công
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trình dân dụng và công nghiệp tỉnh). Giao Chi nhánh Trung tâm PTQĐ
thị xã chuẩn bị nội dung.
Thành phần dự họp: Lãnh đạo Ban QLDA các công trình dân dụng
và công nghiệp tỉnh và các phòng-ban chuyên môn (phát hành thư
mời); Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TC-KH, TN&MT, Chi nhánh Trung
tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND phường Tân Phú; VP
HĐND&UBND (đ/c Lộc-CV).
- 15 giờ 00’: Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã báo cáo công tác bồi
thường, giải tỏa và phương án tái định cư dự án: Xây dựng kè và nạo
vét hồ Suối Cam, phường Tân Phú và dự dự kiến giải tỏa, bồi thường
phía bên kia hồ Suối Cam theo quy hoạch của Sở Xây dựng.
Thành phần dự họp: Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Ban QLDA các công
trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các phòng-ban chuyên môn liên
quan (phát hành thư mời); Lãnh đạo các đơn vị: phòng TN&MT,
QLĐT, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND phường
Tân Phú; VP HĐND&UBND (đ/c Lộc-CV).
Địa điểm 02 nội dung tại phòng họp C-UBND thị xã.
3/. 15 giờ 00’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Thành viên UBND thị xã,
Trưởng phòng Nội vụ dự Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trịhành chính khóa 87 mở tại thị xã Đồng Xoài (theo Thư mời của Trường
Chính trị tỉnh).
Địa điểm: Trung tâm BDCT thị xã.
Thứ tư (20/12):
Sáng:

1/. 7 giờ 30’: Chủ tịch HĐND-Giang Xuân Sơn, Phó Chủ tịch UBNDBùi Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Hường, Nguyễn
Thị Bích Thuần dự họp đánh giá Quy chế phối hợp giữa UBMTTQVN
với Thường trực HĐND và UBND thị xã; thông qua dự thảo Quy chế tiếp
xúc cử tri.
Cùng dự: Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã; VP HĐND&UBND (đ/c VũPCVP, đ/c Mỹ-CV)
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
2/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn chủ trì họp theo Chương trình sau:
- 7 giờ 30’: Phòng Kinh tế thị xã thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị
xúc tiến đầu tư tại thị xã Đồng Xoài.
Thành phần dự họp: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Kinh tế, QLĐT,
Y tế, TC-KH, TN&MT, GD&ĐT, VH&TT, Chi cục thuế, Ban QLDA
đầu tư xây dựng thị xã, Đài TT&TH thị xã, Trung tâm VH-TT thị xã;
VP HĐND&UBND (đ/c Lộc-CV).
- 9 giờ 00’: Thanh tra thị xã báo cáo kết quả kiểm tra hợp đồng cho
thuê đất đối với ông Nguyễn Văn Chanh theo Thông báo số 337/TBUBND ngày 30/9/2017 của UBND thị xã.
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Thành phần dự họp: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TN&MT, TC-KH,
Thanh tra, Chi cục Thuế thị xã; Lãnh đạo UBND phường Tân Bình;
VP HĐND&UBND (đ/c Lộc-CV).
Địa điểm cả 02 nội dung tại phòng họp C-UBND thị xã.
2/. Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Giải quyết thủ tục hành chính
tại trụ sở.
3/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo phòng QLĐT

thị xã: Dự khảo sát thực tế vị trí đất mở rộng của trường Phổ thông
Dân tộc nội trú THPT (theo Công văn số 3013/STNMT-CCQLĐĐ
ngày 14/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường).
Cùng đi: Lãnh đạo UBND phường Tân Bình.
Địa điểm: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT.
4/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo phòng TN&MT
thị xã: Dự Hội thảo xây dựng, quản lý bộ chỉ thị môi trường trên địa bàn
tỉnh (theo Thư mời số 3020/TM-STNMT ngày 15/12/2017 của Sở Tài
nguyên và Môi trường).
Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chiều:

1/. 14 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Trả lời Phỏng vấn Đài
Phát thanh và Truyền hình Bình Phước về nội dung công tác xây dựng
xây nông thôn mới trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.
Địa điểm: Phòng làm việc Chủ tịch UBND thị xã.
2/. Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Giải quyết thủ tục hành chính
tại trụ sở.
3./ 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy: Đi kiểm tra các
điểm lẻ trường học trên địa bàn thị xã.
Cùng đi: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng GD&ĐT, VP HĐND&UBND (đ/c
Vũ-PCVP, đ/c Hương-CV).
Địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND thị xã cùng đi.

Thứ năm (21/12):
Sáng:

1/. 6 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã: Viếng
nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (theo Lịch của UBND tỉnh).
Thành phần cùng dự: Theo Thông báo của UBND thị xã.
Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
2/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Chủ trì họp theo chương trình sau:
- 7 giờ 30’: Họp Hội đồng thẩm định, xét duyệt giao đất tái định cư
trường hợp đặc biệt thuộc các dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước
QL14 và đường Nguyễn Chánh. Giao UBND phường Tân Bình
chuẩn bị nội dung báo cáo và các hồ sơ liên quan.
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Thành phần dự họp: Các thành viên Hội đồng thẩm định, xét duyệt
giao đất tái định cư các trường hợp đặc biệt thị xã, theo Quyết định số
3728/QĐ-UBND ngày 26/9/2017, gồm: Đ/c Phạm Văn Liêm-PCT
UBND thị xã, đ/c Phạm Ngọc Thoài-CT UBMTTQVN thị xã, đ/c
Nguyễn Văn Hào-Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, đ/c Vũ Trọng TínhChủ tịch Hội Nông dân thị xã, đ/c Giang Ngọc Đẩu-Trưởng phòng
TC-KH, đ/c Nguyễn Trọng Hiếu-Trưởng phòng TN&MT, đ/c Nguyễn
Xuân Tùng-Trưởng phòng QLĐT, đ/c Trịnh Văn Nam-PGĐCN Trung
tâm PTQĐ, đ/c Hoàng Văn Nghiên-PGĐ Ban QLDA ĐTXD, đ/c Phan
Tấn Dũng-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã; Đ/c Lê Duy SinhChủ tịch UBND phường Tân Bình; VP HĐND&UBND (đ/c KhoaCVP, đ/c Lộc-CV).
- 9 giờ 30’: Hội Nông dân thị xã-Thường trực BCĐ Đề án 192 thị xã
thông qua “dự thảo” Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Củng cố
lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới
thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2014-2020” năm 2018.
Thành phần dự họp: Lãnh đạo các đơn vị: Ban Dân vận Thị ủy, Hội
Nông dân, phòng TC-KH, Kinh tế, LĐTB&XH thị xã; Lãnh đạo UBND
các phường-xã; VP HĐND&UBND (đ/c Lộc-CV).
Địa điểm 02 nội dung tại phòng họp C-UBND thị xã.
3/. Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy: Giải quyết thủ tục hành
chính tại trụ sở.
4/. 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo phòng TC-KH
thị xã: Dự khảo sát vị trí đất và họp xem xét giá đất tính thu tiền sử dụng
đất, tiền cho thuê đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Phương
thực hiện dự án: Khu dân cư-thương mại-dịch vụ Tiến Thành (theo Thư
mời số 3025/TM-STNMT ngày 15/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi
trường).
Giao phòng QLĐT thị xã chuẩn bị các hồ sơ liên quan về việc đầu tư
các tuyến đường tại vị trí khu đất thuộc dự án khu đất 10 ha-xã Tiến
Thành trước đây UBND tỉnh giao cho UBND thị xã thực hiện, gửi Sở
Tài nguyên và Môi trường tại buổi khảo sát.
Cùng đi: Lãnh đạo phòng QLĐT thị xã; Lãnh đạo UBND và công
chức Địa chính xã Tiến Thành.
Địa điểm: Vị trí khu đất tại xã Tiến Thành (lúc 08 giờ) và phòng họp
Sở Tài nguyên và Môi trường (lúc 9 giờ 30 phút).
Chiều:

1/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Chủ trì họp theo chương trình sau:
- 13 giờ 30’: Thanh tra thị xã báo cáo kết quả rà soát và tham mưu giải
quyết đơn của ông Đinh Dương Lũy, ngụ tại phường Tân Phú.
Thành phần dự: Lãnh đạo các đơn vị: TN&MT, Ban QLDA ĐTXD,
Chủ tịch UBND phường Tân Phú; VP HĐND&UBND (đ/c Khoa-CVP,
đ/c Hà, đ/c Giang-CV).
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- 15 giờ 00’: Phòng TN&MT thị xã báo cáo giải quyết đơn của bà
Nguyễn Thị Hoài và ông Đặng Đình Toàn về việc đề nghị hủy giấy
chứng nhận QSDĐ tại phường Tân Đồng.
Thành phần dự họp: Lãnh đạo các đơn vị: TN&MT, Chi nhánh VP
ĐKĐĐ thị xã; Chủ tịch UBND phường Tân Đồng; VP HĐND&UBND
(đ/c Khoa-CVP, đ/c Hà-CV).
Địa điểm cả 02 nội dung trên: Phòng họp C-UBND thị xã.
2/. 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Dự Hội nghị tổng
kết công tác thực hiện nhiệm vụ Đảng bộ xã Tân Thành năm 2017 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (theo Lịch Thị ủy).
Địa điểm: Hội trường B - UBND xã Tân Thành.
3/. 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy: Đi vận động các
đầu tư đèn Led trang trí các tuyến đường trung tâm, vòng xoay đường
Hùng Vương.
Cùng đi: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng VH&TT, Xí nghiệp CT-CC thị xã.
Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã cùng đi.
Thứ sáu (22/12):
Sáng:
1/. 9 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn: Dự gặp mặt kỷ niệm 73
năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống
LLVT tỉnh (theo Thư mời của Bộ CHQS tỉnh).
Địa điểm: Hội trường Bộ CHQS tỉnh.
2/. 7 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh Thúy: Đi thăm và chúc
mừng Lễ Giáng sinh năm 2017 (theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày
14/12/2017 của UBND thị xã).
Thành phần cùng đi: Theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 14/12/2017
của UBND thị xã.
Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã cùng đi.
3./ 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng VH&TT thị
xã làm việc với Công ty Cổ phần viễn thông ACT về triển khai lắp đặt đầu
thu truyền hình kỹ thuật số trên địa bàn thị xã.
Thành phần dự: Lãnh đạo các đơn vị: LĐTB&XH, Đài TT&TH thị xã;
Lãnh đạo UBND và công chức Văn hóa - Xã hội các phường-xã.
Địa điểm: Phòng họp B-UBND thị xã.
Chiều:

1/. Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn và Phó Chủ tịch UBND-Bùi Thị Minh
Thúy làm việc theo Chương trình sau:
- 13 giờ 30': UBND xã Tân Thành chủ đầu tư báo cáo tình hình xây dựng
và trang bị trang thiết bị công trình 12 phòng học chức năng trường THCS
Tân Thành.
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Thành phần họp: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng GD&ĐT, TC-KH, UBND
xã Tân Thành; VP HĐND&UBND (đ/c Vũ-PCVP, đ/c Hương-CV).
- 15 giờ 00': Đài Truyền thanh&Truyền hình thị xã và Trạm truyền thanh
các xã-phường báo cáo tình hình hoạt động truyền thanh trên địa bàn
(Giao Đài Truyền thanh&Truyền hình thị xã chuẩn bị nội dung).
Thành phần dự họp: Trưởng Đài TT&TH, Trưởng phòng TC-KH thị
xã, Lãnh đạo UBND các phường-xã; VP HĐND&UBND (đ/c Vũ-PCVP,
đ/c Hương-CV).
Địa điểm 02 nội dung tại phòng họp C-UBND thị xã.
2/. 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch UBND-Phạm Văn Liêm: Làm việc với Công
ty cổ phần cao su Đồng Phú về thiết kế biểu trưng cây cao su tại vòng
xoay đường Hồ Xuân Hương-ĐT 741.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng VH&TT, QLĐT
thị xã; VP HĐND&UBND (đ/c Lộc-CV).
Địa điểm: Công ty cổ phần cao su Đồng Phú.
Thứ bảy (23/12):
Chiều:
* 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dự khai mạc kỳ thi
tuyển công chức xã, phường năm 2017.
Thành phần dự: Hội đồng tuyển dụng công chức xã, phường; thành viên
các Ban: Ra đề thi, coi thi, phách bài thi, chấm thi; Chủ tịch UBND các
xã, phường; thí sinh tham gia thi tuyển (giao Phòng Nội vụ thông báo).
Địa điểm: Hội trường A-UBND thị xã.
Chủ nhật (24/12):
Sáng:
* 7 giờ 00’: Chủ tịch UBND-Lê Trường Sơn và Phó Chủ tịch UBND-Bùi
Thị Minh Thúy dự chỉ đạo kỳ thi tuyển công chức xã, phường năm 2017.
Địa điểm: Trường THCS Tân Đồng.
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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