
THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND 
HUYỆN CHƠN THÀNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Chơn Thành, ngày 19 tháng 4 năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN 

(Tuần lễ 17 - Từ ngày 22/4/2019 đến 26/4/2019) 
________________________ 

THỨ HAI (NGÀY 22/4):  

SÁNG: 

1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND 
huyện Hà Duy Đạt: 

(1) Hội ý đầu tuần. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện. 

(2) Cùng dự với 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. 

Thành phần mời dự: Một số thành viên HĐBT dự án thành lập theo quyết 
định số 60/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND huyện: TP.Tài nguyên 
và Môi trường, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Nông 
nghiệp và PTNT, CVP.  

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND huyện. 

(3) Cùng dự với Ban Thường vụ Huyện ủy nghe báo cáo: 

+ Thông qua quy hoạch khu dân cư 36,5ha – Thành Tâm (BQLDA mời đơn vị 
tư vấn);  

+ Thống nhất phạm vi quy hoạch mở rộng TTHC huyện (phòng Tài nguyên 
và Môi trường chuẩn bị báo cáo);  

+ Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, 
điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chơn Thành, đồ án xây dựng 
thị xã Chơn Thành, danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng theo đồ án xây dựng thị xã 
(Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị báo cáo và mời tư vấn cùng dự). 

Thành phần mời dự: TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường, 
TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban QLDA ĐTXD, VP: CVP. 

Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp A – UBND huyện. 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng tham gia Đoàn của Sở 
Giáo dục và Đào tạo đi học tập kinh nghiệm công tác quản lý và phát triển 
hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập (đến hết ngày 25/4). 

CHIỀU: 

Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở. 
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THỨ BA (NGÀY 23/4): 

SÁNG:  

1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt tham gia Đoàn giám sát của Ban 
Pháp chế HĐND huyện thực hiện giám sát tại UBND xã Minh Long. 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Trụ sở UBND xã Minh Long (Xe 93A-0570). 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp: 

(1) Xem xét giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Thu về đơn giá tiền sử dụng đất 
(Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện 
phối hợp chuẩn bị báo cáo). 

Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tài chính – Kế hoạch, 
Thanh tra huyện, Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện, VP: CV Lành, CV Hà. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp B – UBND huyện. 

(2) Xem xét giải quyết các tồn tại trong công tác GPMB dự án đường Hồ 
Chí Minh (Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với VPĐKĐĐ tỉnh chuẩn 
bị báo cáo, đề xuất giải quyết). 

Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra 
huyện, Lãnh đạo VPĐKĐĐ tỉnh, Chủ tịch UBND xã Thành Tâm, VP: CV Lành. 

Thời gian, địa điểm: 9g00, tại phòng họp B – UBND huyện. 

3. Lãnh đạo UBND huyện tham gia cùng Đoàn công tác số 11 - Tỉnh ủy về phúc 
tra, rà soát số liệu và các chính sách vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. 

Thành phần cùng đi: TP.Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã 
có liên quan (Giao UBND xã mời Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực 
HĐND, UBMTTQVN xã và các ban ngành đoàn thể xã cùng dự khi Đoàn 
làm việc tại địa phương), VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân.   

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại xã Quang Minh; 9g00 tại xã Minh Lập; 
10g00 tại xã Nha Bích (Xe 93A-0610). 

CHIỀU: 

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân tiếp làm việc với Đoàn công tác 
số 11 - Tỉnh ủy về phúc tra, rà soát số liệu và các chính sách vùng đồng bào 
DTTS trên địa bàn huyện. 

Thành phần mời dự:  

+ Kính mời dự: Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà 
Duy Đạt, Lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện 
ủy, các đoàn thể: Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Chữ 
Thập đỏ, Huyện đoàn, Ngân hàng CSXH huyện.  

+ TP.Lao động – Thương binh và Xã hội, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Nông 
nghiệp và PTNT, UBND các xã: Minh Lập, Nha Bích, Quang Minh, TT.Chơn 
Thành, Minh Long, VP: CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV.Lịch. 

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện. 
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THỨ TƯ (NGÀY 24/4): 

SÁNG: 

1. Tiếp công dân:  Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải. 

Thành phần cùng dự: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và 
Môi trường, PCVP.Huỳnh Thanh Xuân. 

Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 7g30 tại Ban Tiếp công dân – UBND huyện. 

2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp: 

(1) Nghe báo cáo tiến độ triển khai và kết quả giải ngân các nguồn vốn năm 2018 và 
quý I/2019, báo cáo thống kê danh mục 120 km các tuyến đường giao thông nông 
thôn (Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch UBND các xã,TT chuẩn bị báo cáo). 

Thành phần mời dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, GĐ. Ban 
QLDA ĐTXD, TP.Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, 
VP: CVP, CV Lịch. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện. 

(2) Họp Ban đại diện NHCSXH huyện, đánh giá kết quả hoạt động quý I và 
thông qua Nghị quyết nhiệm vụ quý II/2019. 

Thành phần mời dự: 

+ Kính mời dự: CT.Hội Nông dân, Bí thư Huyện đoàn, CT.Hội LHPN, 
CT.Hội Cựu chiến binh. 

+ Ông Nguyễn Phước Thanh - GĐ.PGD Ngân hàng CSXH huyện, ông 
Nguyễn Tiến Lạc - TP.Tài chính - Kế hoạch, ông Nguyễn Hữu Cường - 
TP.Nông nghiệp và PTNT, bà Bùi Thị Hằng - TP.Lao động TB&XH,; Chủ 
tịch UBND các xã - thị trấn, VP: CVP, CV Lịch. 

Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp A – UBND huyện. 

3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt tham gia Đoàn giám sát của Ban 
Pháp chế HĐND huyện thực hiện giám sát tại UBND xã Minh Thắng. 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Trụ sở UBND xã Minh Thắng. (Xe 93A-0570) 

4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng (Trưởng BCĐ 24) ủy 
quyền Lãnh đạo Ban CHQS huyện dự Hội nghị kết luận địa bàn lập bản 
đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ trên địa bàn xã Minh Hưng (theo Thư 
mời của Hội đồng chính sách xã Minh Hưng). 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Hưng. 

CHIỀU:  

Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng, Phó Chủ tịch HĐND huyện 
Hà Duy Đạt dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội trước kỳ 
họp thứ 7 – Quốc hội khóa XIV. 

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND xã Minh Long (Xe 93A-0570). 
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THỨ NĂM (NGÀY 25/4): 

SÁNG: 

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh (Nội 
dung: Nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo các nội dung theo Quyết 
định số 846/QĐ-TTCP ngày 01/10/2018 của Thanh tra Chính phủ; Thông 
qua quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện dự 
án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh). 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-000.18). 

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt tham gia Đoàn giám sát của Ban 
Pháp chế HĐND huyện thực hiện giám sát tại UBND thị trấn Chơn Thành. 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBND TT.Chơn Thành. 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng 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 (Trưởng phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung tham mưu góp ý). 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Sở Nội vụ (Xe 93A-0610). 

4. Ủy quyền CHT.Ban CHQS huyện dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển 
chọn, gọi công dân nhập ngũ và sơ kết “Hội trại tòng quân năm 2019. 

Thành phần cùng dự: Chính trị viên Ban CHQS huyện, Trưởng Công an 
huyện, Giám đốc Trung tâm y tế huyện, Bí thư Huyện đoàn. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường B – Bộ CHQS tỉnh. (Xe 93A-0570) 

5. Ủy quyền Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện dự Hội nghị 
trực tuyến tập huấn sử dụng phần mềm để gửi, nhận văn bản qua Trục liên 
thông LGSP của tỉnh và chữ ký số. 

Thành phần mời cùng dự: Đại diện Lãnh đạo và công chức phụ trách văn 
thư của các phòng ban chuyên môn; CV CNTT phòng Văn hóa – TT; VP: 
LĐVP + văn thư VP + các CV. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện. 

CHIỀU: 

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh về giải 
ngân vốn đầu tư công năm 2018 và quý I năm 2019 (Phòng Tài chính – Kế 
hoạch chuẩn bị báo cáo). 

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp D-UBND tỉnh. (Xe 93A-000.18) 
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2. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì làm việc với hộ: ông 
Phạm Công Huấn, ông Trần Văn Hai về công tác GPMB dự án 36,5ha – Thành 
Tâm (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo, Trung tâm PTQĐ 
huyện chuẩn bị hồ sơ và phối hợp UBND xã Thành Tâm mời 2 hộ dân). 

Thành phần tham dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện, 
Lãnh đạo Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND xã Thành Tâm, VP: CV Hà, CV Lành. 

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp B – UBND huyện.  

TỐI: 

Lãnh đạo UBND huyện dự chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Lễ 
tuyên dương thanh niên sống đẹp năm 2019. 

Thời gian, địa điểm: 18g45 tại Khu đô thị Cát Tường, xã Tiến Hưng, Thành 
phố Đồng Xoài (Xe 93A-0610). 

THỨ SÁU (NGÀY 26/4):   

SÁNG: 

1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự Viếng Đài tưởng niệm Liệt 
sỹ huyện nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (30/4/1975-30/4/2019) và Ngày Quốc tế lao động 1-5.  

Thời gian, địa điểm: 7g00, tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện 

2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, Phó Chủ tịch UBND huyện 
Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt dự Hội nghị 
tổng kết công tac thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động, ký kết giao ước 
thi đua năm 2019. 

Thành phần mời dự: Theo Thư mời số 12/TM-UBND ngày 18/4/2019 của 
UBND huyện, VP: CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV: Lịch, Hà. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Huyện ủy. 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (Nội 
dung Tổ PCI đánh giá, phân tích kết quả chỉ số PCI năm 2018). 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp G-UBND tỉnh (Xe 93A-0570) 

CHIỀU: 

1. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (Nội 
dung: triển khai kế hoạch thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy 
định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP). 

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp D-UBND tỉnh (Xe 93A-0570). 
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2. PCT.UBND Phạm Văn Hùng chủ trì họp Ban Tổ chức, Ban Giám 
khảo, Tổ thư ký Hội thị Tìm hiểu pháp luật chung tay xây dựng Nông thôn 
mới năm 2019 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung báo cáo).  

Thành phần mời dự: Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký 
Hội thi theo Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 16/4/2019: Bà Võ Thị Hồng 
Cúc-TP.Tư pháp, ông Nguyễn Hữu Cường-TP.Nông nghiệp và PTNT, ông 
Trần Quốc Phi-CT.Hội Nông dân huyện, bà Nguyễn Thị Hậu-CT.Hội LHPN 
huyện, ông Nguyễn Văn Khoản-CT.Hội CCB huyện, bà Nguyễn Thị Hải Vân-
Bí thư Huyện đoàn, bà Trịnh Thị Minh Hiếu-PCT.UBND xã Minh Thắng; bà 
Đinh Thị Tuyết Sơn-PGĐ.Trung tâm BDCT huyện, ông Trần Văn Vĩ-
CV.Phòng Tư pháp. VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV.Hà. 

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện. 

 

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI 

 
 
 
 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Bùi Phước Linh 
 
 
 

 


