ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 14 tháng 5 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 20 (từ ngày 17/5/2021 đến 23/5/2021)
----Thứ hai (17/5/2021):
Sáng:

07 giờ 30: Các đồng chí Thường trực Huyện ủy dự Lễ trồng cây đời đời
nhớ ơn Bác Hồ năm 2021.
Thành phần: Theo Công văn số 408/UBND-KT, ngày 13/5/2021 của
UBND huyện.
Địa điểm: Trường THCS Minh Hưng.

Chiều: 1. 13 giờ 30: Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
2. 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTVTU, Bí thư Huyện ủy - Chủ
tịch HĐND huyện) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (phiên thứ 7/2021).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (Xe 93A - 0775).
3. 17 giờ 00: Thường trực Huyện ủy dự hội nghị trực tuyến giữa Thường
trực Tỉnh ủy với Bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy về công tác
phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Phòng họp A - UBND huyện.
Thứ ba (18/5/2021):
Sáng:

1. 08 giờ 15: Các đồng chí Thường trực và Ủy viên Ban Thường vụ
Huyện ủy (trừ các đồng chí đang công tác tại xã, thị trấn) dự tại điểm cầu
huyện Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến huyện và các xã, thị trấn về sơ kết
05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Lễ công bố
1.123 dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Phước kết nối Cổng dịch vụ
công Quốc gia; khai trương Tổng đài giải đáp thông tin dịch vụ công
1022 và công bố Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 15-KH/HU, ngày 13/5/2021 của Ban
Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
2. 10 giờ 00: Các đồng chí Thường trực và Ủy viên Ban Thường vụ
Huyện ủy (trừ các đồng chí đang công tác tại xã, thị trấn) dự tại điểm cầu
huyện Hội nghị trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn về tuyên dương,

khen thưởng các điển hình tiên tiến theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 15-KH/HU, ngày 13/5/2021 của Ban
Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
Chiều: 13 giờ 30: Thường trực Huyện ủy chủ trì cuộc họp quán triệt, phân công
nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Phòng họp A - UBND huyện.
Thứ tư (19/5/2021):
Sáng:

08 giờ 00: Các đồng chí Thường trực Huyện ủy cùng với Đ/c Nguyễn
Văn Lợi (UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy) dự Lễ trồng cây nhớ ơn Bác Hồ
và kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Chơn Thành.
Thành phần: Theo Thư mời ngày 12/5/2021 của UBND huyện.
Địa điểm: Khu vực vòng xoay cầu vượt QL13 (xã Thành Tâm).

Chiều: 13 giờ 30: Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (20/5/2021); Thứ sáu (21/5/2021); Thứ bảy (22/5/2021):
Các đồng chí Thường trực và Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (thành
viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử huyện) đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu
cử tại địa bàn được phân công phụ trách theo Thông báo số 02-TB/BCĐ,
ngày 24/02/2021 và Thông báo số 03-TB/BCĐ, ngày 26/4/2021 của Ban
Chỉ đạo công tác bầu cử huyện và kiểm tra công tác phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn xã, thị trấn theo tinh thần Công văn số 371-CV/TU,
ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chủ nhật (23/5/2021):
Sáng:

07 giờ 00: Các đồng chí Thường trực và Ủy viên Ban Thường vụ Huyện
ủy dự Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (có Thông báo riêng).
(Lịch làm việc này thay thư mời họp)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đã ký
Huỳnh Thanh Xuân
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