THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND
HUYỆN CHƠN THÀNH

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

Chơn Thành, ngày 14 tháng 3 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 12 - Từ ngày 16/3/2020 đến 20/3/2020)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 16/3):
SÁNG:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND
huyện Hà Duy Đạt dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai một
số nhiệm vụ trọng tâm: Công tác phòng, chống dịch COVID-19; xây
dựng nông thôn mới; công tác xoá đói giảm nghèo; công tác đảm bảo
an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh (do Tỉnh ủy tổ chức bằng
hình thức trực tuyến từ Tỉnh đến xã, thị trấn).
Thành phần cùng dự (khối Nhà nước): Các Ủy viên UBND huyện, Phó
các Ban chuyên trách HĐND huyện, GĐ.Trung tâm y tế huyện.
* Các xã, thị trấn: Mời các thành phần tham dự tại điểm cầu trực tuyến xã,
thị, trấn theo Công văn số 3672-CV/TU ngày 13/3/2020 của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện họp:
(1) Hội ý đầu tuần;
(2) Ban QLDA ĐTXD huyện báo cáo những khó khăn vướng mắc trong việc
hoàn thiện dự án đường N3 – TT.Chơn Thành và bờ kè suối Đôi.
(3) Chánh Thanh tra huyện báo cáo công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm
tra số 11 của Thanh tra tỉnh và kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị của
Thanh tra Chính phủ theo Kết luận số 1727/KL-TTCP;
(4) TP.Nông nghiệp và PTNT báo cáo: việc xây dựng kế hoạch thu quỹ phòng,
chống thiên tai năm 2020; công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi;
(5) TP.Tài chính – Kế hoạch báo cáo dự kiến kế hoạch đấu giá QSDĐ.
Mời cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt.
Thành phần mời dự: Chánh Thanh tra huyện, TP.Tài chính – Kế hoạch,
TP.Nội vụ, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Nông nghiệp và PTNT,
GĐ.Ban QLDA ĐTXD, GĐ.Trung tâm DVNN huyện, Chủ tịch UBND
TT.Chơn Thành, VP: LĐVP.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
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THỨ BA (NGÀY 17/3):
SÁNG:
1. Tiếp công dân: Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân.
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. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid tại xã Minh Hưng (làm việc với xã nghe báo
cáo công tác phòng chống dịch và đi kiểm tra thực tế).
Thành phần cùng đi:
- Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, BCHQS huyện, Trung tâm Y tế,
VP: PCVP Nguyễn Lâm Hoàng Dung.
- Xã Minh Hưng: Chủ tịch UBND xã và các thành phần liên quan (giao
UBND xã mời).
Thời gian, địa điểm: 8g00, các thành phần ở huyện tập trung tại trụ sở
UBND huyện lúc 7g30 để cùng đi (Xe 93A-0610).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp:
(1) Làm việc với Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Nam về triển khai
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công công trình lộ ra
110kV từ trạm biến áp 220kV Chơn Thành (04 mạch), tỉnh Bình Phước.
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ.Trung tâm PTQĐ
huyện, TP.Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Điện
lực Chơn Thành, Chủ tịch UBND xã Nha Bích và Minh Thành, VP: CV: Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A-UBND huyện.
(2) Nghe báo cáo về công tác GPMB dự án trạm biến áp 500KV và
đường dây dẫn (GĐ.Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ.Trung tâm
PTQĐ huyện, Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch UBND xã
Minh Thành, VP: CV: Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp A-UBND huyện.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp xem xét các
nội dung: (1) báo cáo của Tổ kiểm tra 223/QĐ-UBND về kết quả thực
hiện thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động của các trường và cơ sở
giáo dục mầm non tư thục chưa được cấp phép thành lập, hoạt động trên
địa bàn huyện; (2) Báo cáo nhu cầu đầu tư CSVC các trường học đạt
chuẩn quốc gia năm 2020 (Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính
– Kế hoạch báo cáo).
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Thành phần tham dự: TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Tài nguyên và Môi
trường, TP.Tài chính – Kế hoạch, UBND xã: Minh Hưng, Thành Tâm,
TT.Chơn Thành, VP: CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV:Tuyền, Lịch.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 18/3):
SÁNG:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện họp về: tình hình thu
NSNN và triển khai các dự án theo kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp
năm 2020; xem xét danh mục đường GTNT theo cơ chế đặc thù và các
danh mục đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất của các xã, thị trấn (phòng Tài
chính – Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn báo cáo); tiến độ thực hiện xây
dựng Nông thôn mới (phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo).
Mời cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt, Phó ban chuyên
trách KT-XH HĐND huyện;
Thành phần tham dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban QLDA ĐTXD,
TP.Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A-UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân làm việc với Thanh tra
tỉnh về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, xử lý sau thanh tra; việc
thực hiện các Kết luận của Thanh tra Chính phủ; kết quả rà soát các cuộc
thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà
nước. (Chánh Thanh tra huyện chuẩn bị báo cáo theo nội dung Công văn
số 69/T.Tr-TKT ngày 04/3/2020 của Tổ Kiểm tra số 11 – Thanh tra tỉnh).
Thành phần mời dự: Chánh Thanh tra huyện, TP.Nội vụ, TP.Tài chính –
Kế hoạch, Giám đốc BQLDA ĐTXD huyện, VP: CVP, PCVP Huỳnh
Thanh Xuân, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A-UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid tại xã Minh Thành (làm việc với xã nghe báo
cáo công tác phòng chống dịch và đi kiểm tra thực tế).
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, BCHQS huyện,
Trung tâm Y tế, VP: PCVP Nguyễn Lâm Hoàng Dung; Chủ tịch UBND xã
Minh Hưng và các thành phần liên quan (giao UBND xã mời).
Thời gian, địa điểm: 13g30, các thành phần ở huyện tập trung tại trụ sở
UBND huyện lúc 13g15 để cùng đi (Xe 93A-0610).
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THỨ NĂM (NGÀY 19/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, Phó Chủ tịch UBND
huyện Phạm Văn Hùng dự họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đại biểu
Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (CVP cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp Ban pháp chế HĐND
tỉnh (Nội dung: Xem xét báo cáo thẩm tra Đề án công nhận huyện Chơn
Thành là đô thị loại IV để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 10).
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, đơn vị tư vấn
(giao phòng Kinh tế - Hạ tầng mời).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp B – trụ sở HĐND tỉnh (Xe 93A-0610).
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì làm việc với Văn
phòng Đăng ký đất đai tỉnh:
(1) Báo cáo về công tác bồi thường, GPMB dự án Khu dân cư đô thị và
TMDV Suối Đôi;
(2) Giải quyết những vướng mắc, tồn tại để thanh lý hợp đồng thực hiện
kiểm kê, lập phương án bồi thường dự án Becamex – Bình Phước (đề
nghị VPĐKĐĐ tỉnh chuẩn bị báo cáo và đề xuất; phòng Tài nguyên và
Môi trường tổng hợp các nội dung cần giải quyết).
Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh (Nhờ phòng Tài nguyên và Môi trường mời).
- TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ.Ban QLDA ĐTXD huyện, GĐ và PGĐ.
Trung tâm PTQĐ huyện, TP.Tài chính – Kế hoạch, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp B – UBND huyện
2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham gia Đoàn công tác của Sở
Xây dựng khảo sát trường mầm non quanh khu vực dự án Khu phố
thương mại và dân cư Thành Tâm HHP để xem xét điều chỉnh quy
hoạch đất trường học sang đất thương mại tại dự án.
Thời gian, địa điểm: 14g30, tại dự án HHP tại Thành Tâm.
THỨ SÁU (NGÀY 20/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị BCH Đảng
bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 19 - khóa X.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Tỉnh ủy (Xe 93A-000.18).
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2. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng:
(1) Làm việc với Thanh tra tỉnh về thống nhất hướng giải quyết đơn
khiếu nại của ông Tạ Đình Hùng (thị trấn Chơn Thành)
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Thanh tra huyện, UBND thị trấn Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp B-UBND huyện.
(2) Dự buổi đối thoại giữa Thanh tra tỉnh với ông Tạ Đình Hùng (thị
trấn Chơn Thành).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Thanh tra huyện, UBND thị trấn Chơn Thành; Ông Tạ Đình Hùng (giao
UBND thị trấn Chơn Thành mời).
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp B-UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid tại xã Minh Long (làm việc với xã nghe báo
cáo công tác phòng chống dịch và đi kiểm tra thực tế).
Thành phần cùng đi:
Trung tâm Y tế, VP: PCVP Nguyễn Lâm Hoàng Dung; Chủ tịch UBND xã
Minh Long và các thành phần liên quan (giao UBND xã mời).
Thời gian, địa điểm: 8g00, các thành phần ở huyện tập trung tại trụ sở
UBND huyện lúc 7g30 để cùng đi (Xe 93A-0610).
CHIỀU:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND
huyện dự sinh hoạt chi bộ theo định kỳ.
Thời gian, địa điểm: 14g00, 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

