
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC  
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH 

* 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Chơn Thành, ngày 19 tháng 4 năm 2019 

 

LỊCH LÀM VIỆC 
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy 
Tuần thứ 17 (từ ngày 22/4/2019 đến 26/4/2019) 

----- 
 

Thứ hai (22/4/2019):  

Sáng: - 08 giờ 00: Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy làm việc với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu 
công nghiệp Becamex Bình Phước. 

 Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

 Địa điểm: Phòng họp A - UBND huyện. 

 - 08 giờ 30: Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy nghe đơn vị tư vấn báo cáo Đồ án xây dựng thị xã Chơn Thành và Đồ 
án quy hoạch xây dựng vùng, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị 
trấn Chơn Thành; thông qua lần 2 phương án quy hoạch chi tiết khu dân 
cư 36,5ha (xã Thành Tâm). 

 Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

 Địa điểm: Phòng họp A - UBND huyện. 

Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở. 

Thứ ba (23/4/2019): 

Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) 
tham gia cùng Đoàn số 11 - Tỉnh ủy về phúc tra, rà soát số liệu và các chính 
sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chơn Thành. 

 Thành phần cùng dự phúc tra, rà soát: Theo Kế hoạch số 168-KH/TU, 
ngày 08/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: 

  + Lãnh đạo HĐND - UBND huyện. 

  + Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy. 

  + Lãnh đạo MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. 

  + Các phòng chức năng thuộc UBND huyện. 

  + Ban Thường vụ Đảng ủy; lãnh đạo HĐND - UBND; các ban, ngành, 
MTTQ và các đoàn thể xã Quang Minh, Minh Lập, Nha Bích. 

 Địa điểm: UBND xã Quang Minh, Minh Lập, Nha Bích. (Xe 93A - 0775), 
(Xe 93A - 0580). 
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 - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch 
HĐND huyện) làm việc tại trụ sở. 

Chiều: - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) 
tham gia cùng Đoàn số 11 - Tỉnh ủy về phúc tra, rà soát số liệu và các chính 
sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chơn Thành. 

 Thành phần: Do Văn phòng HĐND-UBND huyện mời. 

 Địa điểm: Phòng họp A - UBND huyện. 

 - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch 
HĐND huyện) làm việc tại trụ sở. 

Thứ tư (24/4/2019):  

Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) 
trực tiếp công dân định kỳ. 

 Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra, Ban Tiếp 
công dân huyện; Đại diện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy. 

 Địa điểm: Ban tiếp công dân - UBND huyện. 

 - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch 
HĐND huyện) làm việc tại trụ sở. 

Chiều: - Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở. 

 - 13 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND huyện dự 
buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. 

 Địa điểm: Hội trường UBND xã Minh Long. 

Thứ năm (25/4/2019):  

Sáng: - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở. 

 - 08 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - 
Chủ tịch HĐND huyện) chủ trì Hội nghị tập huấn kỹ năng đấu tranh, 
phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội năm 2019. 

 Thành phần: Do Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời. 

 Thời gian: Cả ngày. 

 Địa điểm: Hội trường Huyện ủy. 

 - 08 giờ 00: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức 
Huyện ủy) dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức. 

 Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ. (Xe 93A - 0580). 

Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở. 

Tối: 18 giờ 45: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND huyện dự chương 
trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và lễ tuyên dương thanh niên sống đẹp năm 2019. 

 Địa điểm: Khu đô thị Cát Tường (xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài). 
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Thứ sáu (26/4/2019):  

Sáng: - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở. 

 - 07 giờ 00: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Dân vận Huyện 
ủy dự khai mạc Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi lần I - năm 2019. 

 Địa điểm: UBND xã Minh Thành. 

 - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ 
tịch HĐND huyện) dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng 
năm 2018 và phát động phong trào, ký kết giao ước thi đua năm 2019. 

 Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy. 

 Địa điểm: Hội trường Huyện ủy. 

Chiều: 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy), 
Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch 
HĐND huyện) dự sinh hoạt chi bộ Văn phòng Huyện ủy. 

 Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

(Lịch làm việc này thay thư mời và được đăng trên Website 

của UBND huyện Chơn Thành: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn) 

  

 T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Đã ký 

 
Lê Xuân Phần 

 


