
ỦY BAN NHÂN DÂN                                       

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-TH Đồng Xoài, ngày        tháng 02 năm 2023 
 

 
 

V/v điều chỉnh, bổ sung  

lịch làm việc tuần thứ 06/2023. 
      

 

                                         Kính gửi:  

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; 

- Các phòng-ban, đơn vị sự nghiệp thành phố; 

- Các Hội, Đoàn thể thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các phường-xã. 
 

 

Căn cứ Lịch làm việc tuần thứ 06/2023 của Thường trực HĐND-UBND thành 

phố (từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023); 

Do yêu cầu công tác, Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung lịch làm 

việc tuần thứ 06/2023, cụ thể như sau:  

1. Bổ sung thành phần mời dự Hội trại giao quân 2023 Thứ ba, ngày 

07/02/2023:  

Kính mời các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dự Hội trại giao quân 

vào, cụ thể: 

- 7 giờ 30’: Dự Lễ khai mạc Hội trại tòng quân năm 2023.  

- 19 giờ 00’: Dự đêm giao lưu Văn nghệ Hội trại tòng quân năm 2023. 

Địa điểm: Ban Chỉ huy quân sự thành phố. 

2. Điều chỉnh thời gian 2 cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND-Ngô Hồng 

Khang chủ trì từ sáng thứ ba, ngày 07/02/2023 sang sáng thứ sáu, ngày 

10/02/2023, cụ thể: 

- 8 giờ 00’: Phòng Quản lý đô thị thành phố thông qua Kế hoạch xây dựng 

“Tuyến đường văn minh” năm 2023.  

- 9 giờ 30’: Phòng VH&TT thành phố báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch tổ 

chức Cuộc thi nhiếp ảnh năm 2023 với chủ đề “Đồng Xoài thành phố tôi yêu”.  

Thành phần, địa điểm không thay đổi. 

3. Điều chỉnh, bổ sung lịch thứ tư, ngày 08/02/2023 

3.1. Chủ tịch UBND –Nguyễn Minh Bình: Làm việc theo chương trình sau: 

- 6 giờ 30’: Dự Lễ giao, nhận quân năm 2023. Giao Ban CHQS thành phố 

chuẩn bị nội dung. 

Địa điểm: Khu vực khán đài ngoài trời - Ban CHQS thành phố 

- 8 giờ 00’: Dự tiếp công dân định kỳ với đ/c Bí thư Tỉnh ủy. 
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Cùng dự: đ/c Trần Vũ Khương-Phó Chánh Thanh tra thành phố, đ/c Diệp 

Trường Giang-Trưởng Ban Tiếp công dân thành phố. 

Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh. 

3.2. Điều chỉnh lịch họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố, nội 

dung phòng Nội vụ báo cáo công tác tổ chức cán bộ từ 9 giờ 30’ sáng thứ tư sang 

16 giờ 00’ chiều thứ tư, ngày 08/02/2023. 

Thành phần, địa điểm không thay đổi 

3.3. Phó Chủ tịch UBND –Ngô Hồng Khang: Làm việc theo chương trình 

sau: 

- 6 giờ 30’: Dự Lễ giao, nhận quân năm 2023. Giao Ban CHQS thành phố 

chuẩn bị nội dung. 

Địa điểm: Khu vực khán đài ngoài trời - Ban CHQS thành phố 

- 7 giờ 30’: Dự giao tân binh nhập ngũ 2023 cho Tổng cục kỹ thuật Bộ Quốc 

phòng. 

Cùng dự: Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố. 

Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai. 

 4. Bổ sung lịch Thứ Sáu, ngày 10/02/2023: 

*Chủ tịch UBND –Nguyễn Minh Bình: Làm việc theo chương trình sau: 

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 

2023 (Theo thư mời của Sở Nội vụ). 

Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ tỉnh 

-9 giờ 00’: Dự họp công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (Theo Lịch UBND tỉnh). 

Cùng dự: Phó Trưởng phỏng Nội vụ thành phố; VP HĐND&UBND (Đ/c 

Trà-PCVP).  

Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ. 

Các nội dung khác không thay đổi, vẫn thực hiện theo lịch làm việc tuần thứ 

06/2023. Ủy ban nhân dân thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- VP Thành ủy; 

- LĐVP, các CV;              

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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