ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 21 tháng 6 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 26 (từ ngày 24/6/2019 đến 28/6/2019)
----Thứ hai (24/6/2019):
Sáng: - Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
- Các đồng chí UVBTV Huyện ủy dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc
Đảng bộ cơ sở được phân công phụ trách theo Kế hoạch số 146-KH/HU,
ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Tổ công tác phối hợp với
Đảng bộ cơ sở chọn chi bộ dự sinh hoạt).
Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (25/6/2019):
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 UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Ban tiếp công dân - UBND huyện.
- 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện) dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu
năm 2019; tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào
thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2018.
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
- Các đồng chí UVBTV Huyện ủy dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc
Đảng bộ cơ sở được phân công phụ trách theo Kế hoạch số 146-KH/HU,
ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Tổ công tác phối hợp với
Đảng bộ cơ sở chọn chi bộ dự sinh hoạt).
Chiều: 14 giờ 00: Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với lãnh đạo Liên
đoàn lao động tỉnh về xây nhà ở xã hội tại xã Thành Tâm.
Cùng dự: Đ/c Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy).
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thứ tư (26/6/2019):
Sáng: - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
- 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện) dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận và thực hiện
Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2019.

Cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Bù Đốp. (Xe 93A - 1727).
- Các đồng chí UVBTV Huyện ủy dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc
Đảng bộ cơ sở được phân công phụ trách theo Kế hoạch số 146-KH/HU,
ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Tổ công tác phối hợp với
Đảng bộ cơ sở chọn chi bộ dự sinh hoạt).
Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (27/6/2019):
Sáng: - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN
huyện chủ trì họp giao ban khối xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2019.
Thành phần:
+ Các đồng chí UVBTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ các xã, thị trấn.
+ Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
+ Đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan (có thư mời riêng).
+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND UBND - UBMTTQVN các xã, thị trấn.
+ Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
+ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (dự đưa tin).
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận
Huyện ủy - Trưởng đoàn) đi kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ
sở năm 2019 đối với Đảng bộ xã Minh Thắng.
Cùng đi: Thành viên Đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ
sở năm 2019 (theo Quyết định số 47-QĐ/BCĐ, ngày 05/4/2019 của Ban
Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện), gồm các đồng chí:
Nguyễn Thị Hậu (HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện), Trần Quốc Phi
(HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện), Nguyễn Thị Hải Vân (HUV - Bí
thư Huyện đoàn), Lê Thành Hòa (HUV - Chủ tịch LĐLĐ huyện), Trần
Văn Phương (Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện), Nguyễn Hồng Điệp
(Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy).
Địa điểm: Đảng ủy xã Minh Thắng. (Xe 93A - 0580).
Chiều: - Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
- Các đồng chí UVBTV Huyện ủy dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc
Đảng bộ cơ sở được phân công phụ trách theo Kế hoạch số 146-KH/HU,
ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Tổ công tác phối hợp với
Đảng bộ cơ sở chọn chi bộ dự sinh hoạt).
Thứ sáu (28/6/2019):
Sáng: - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
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- 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện) dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân
huyện (mở rộng) lần thứ 4 - khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường khối MTTQ - Đoàn thể huyện.
- 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND huyện dự
Ngày hội gia đình huyện Chơn Thành năm 2019.
Địa điểm: Trung tâm VH-TT và học tập cộng đồng xã Minh Thành.
- 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Dân vận
Huyện ủy dự khai mạc và bế mạc Liên hoan “Hoa Phượng đỏ” và “Hội
thao hè” năm 2019.
Địa điểm: Hội trường Nhà Thiếu nhi huyện.
- Các đồng chí UVBTV Huyện ủy dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc
Đảng bộ cơ sở được phân công phụ trách theo Kế hoạch số 146-KH/HU,
ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Tổ công tác phối hợp với
Đảng bộ cơ sở chọn chi bộ dự sinh hoạt).
Chiều: - Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
- 14 giờ 00: Đ/c Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện - Tổ
trưởng Tổ công tác số 03) dự sinh hoạt chi bộ ấp 1, xã Minh Thành.
Cùng dự: Thành viên Tổ công tác số 03 theo Kế hoạch số 146-KH/HU,
ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, gồm các đồng chí: Ngô
Tấn Tài (HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Thành), Trần
Trung Thành (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Thành), Nguyễn
Văn Trọng (Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy).
Địa điểm: Trụ sở ban ấp 1, xã Minh Thành.
(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
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đã ký
Nguyễn Thị Kim Loan
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