ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 16 tháng 8 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 34 (từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019)
----Thứ hai (19/8/2019):
Sáng:

- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy)
dự công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ rà soát, tham mưu giải
quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài.
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy. (Xe 93A - 0775).
- 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.
Thứ ba (20/8/2019):
Sáng:

- 07 giờ 30: Các đồng chí Thường trực Huyện ủy dự họp Thường trực
Tỉnh ủy, phiên thứ 24 về nội dung: Thường trực Huyện ủy Chơn Thành
báo cáo quy hoạch phát triển đô thị Chơn Thành (UBND huyện chuẩn bị
nội dung); Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé báo cáo tình hình quy hoạch
sân golf trên diện tích đất cao su của Công ty ở huyện Chơn Thành.
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy. (Xe 93A - 0775), (Xe 93A - 1727).
- 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND huyện dự
lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
(20/8/1999 - 20/8/2019).
Địa điểm: Sân vận động huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang
(UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy) chủ trì (điểm cầu huyện)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thành phần:
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ huyện.
+ Báo cáo viên cấp huyện.
+ Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

+ Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.
+ Ban Chấp hành Đảng bộ: Công an huyện, Quân sự huyện, Trung tâm y tế huyện.
+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND-UBND
các xã, thị trấn.
+ Các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên địa
bàn huyện giai đoạn 2016 - 2019 (giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời một số
gương điển hình tiêu biểu đến dự Hội nghị).
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
Chiều:

Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.

Thứ tư (21/8/2019):
Sáng:

- Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện)
dự Hội nghị quán triệt Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ
Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam do Đảng ủy
Công an tỉnh tổ chức.
Cùng dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường B - Công an tỉnh. (Xe 93A - 0580).

Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (22/8/2019):
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 tổng kết hoạt động hè năm 2019.
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Chiều: - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy)
dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 14 năm 2019.
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy. (Xe 93A - 0775).
- Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch
HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (23/8/2019):
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 khai mạc Hội thi “Nhà nông đua tài” huyện
Chơn Thành năm 2019, chủ đề “Nông dân Bình Phước nói không sản
xuất, kinh doanh sản phẩm bẩn”.
Địa điểm: Hội trường UBND xã Minh Thành. (Xe 93A - 1727).
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Chiều: - 13 giờ 30: Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện
ủy dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (đột xuất) để bầu bổ sung Ủy
viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
- 14 giờ 00: Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện
ủy dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và
Hội nghị cán bộ chủ chốt (đột xuất) để thực hiện quy trình giới thiệu bầu
bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Hội
nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ
Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản liên quan:
+ 14 giờ 00 - 14 giờ 20: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
+ 14 giờ 20 - 14 giờ 40: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
+ 14 giờ 40 - 15 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
+ 15 giờ 00 - 16 giờ 20: Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện và Hội nghị
triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Chủ
tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện; Trưởng các cơ quan, ban,
ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; Ban Chấp hành Đảng bộ Trung
tâm y tế huyện; Ban Thường vụ Đảng ủy: Công an huyện, Quân sự huyện
và các xã, thị trấn.
+ 16 giờ 20 - 16 giờ 40: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
Địa điểm: Hội trường 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
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đã ký
Nguyễn Thị Kim Loan
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