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 7 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 30 - Từ ngày 22/72019 đến 26/7/2019)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 22/7):
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân cùng Đoàn công tác của Bí thư
Tỉnh ủy đi khảo sát quy hoạch sân golf và KCN Becamex – Bình Phước.
Mời cùng tham dự: Bí thư Huyện ủy.
Thành phần tham dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Nha Bích.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại đầu đường vào đập thủy lợi Phước Hòa (Xe 93A-000.18).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân (chủ trì) cùng các Phó Chủ tịch
UBND huyện họp:
(1) Triển khai xây dựng Kế hoạch năm 2020 về đầu tư công và phát triển kinh tế
xã hội (phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị tham mưu giao cho các đơn vị tổng
hợp theo Công văn số 2040/UBND-TH ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh).
Mời dự: Lãnh đạo Chi cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê.
Thành phần tham dự: Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, Giám đốc
BQLDA huyện, VP: CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV: Lịch, Lành, Hà.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Nghe phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo
việc tham mưu điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án BT đường từ TTHC
huyện đi xã Minh Hưng.
Thành phần tham dự: TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế hoạch,
VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại phòng họp B – UBND huyện.
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THỨ BA (NGÀY 23/7):
SÁNG:
* Tiếp công dân: PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt.
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.
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân làm việc với các nội dung:
(1) Nghe Trung tâm PTQĐ huyện báo cáo tiến độ thực hiện công tác
kiểm kê, lập phương án bồi thường dự án KCN và dân cư Becamex –
Bình Phước + dự án Trạm biến áp 500KV và đường dây đấu nối.
Mời dự: VP Đăng ký đất đai tỉnh (nhờ phòng Tài nguyên và Môi trường mời).
Thành phần tham dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ
tầng, Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã: Minh
Thành, Thành Tâm và TT.Chơn Thành, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Nghe báo cáo về phương án bồi thường, hỗ trợ và phương án tái định
cư dự án Khu dân cư đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi (phòng Tài
nguyên và Môi trường báo cáo).
Mời dự: VP Đăng ký đất đai tỉnh (nhờ phòng Tài nguyên và Môi trường mời).
Thành phần tham dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tài chính – Kế
hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Ban QLDA huyện, Chủ tịch UBND
TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Lành, Lịch.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng đi thăm, tặng quà các gia
đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ
(27/7). (Theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND
huyện: 02 Mẹ Việt nam Anh hùng tại xã Minh Lập, 12 cá nhân tại xã:
Minh Thắng, Quang Minh, Nha Bích).
Mời cùng đi: Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn.
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Lao động TB&XH,
UBND xã: Minh Thắng, Minh Lập, Quang Minh, Nha Bích.
Thời gian: 7g30, các thành phần của huyện tập trung tại UBND huyện để
cùng đi; thành phần của xã tập trung tại trụ sở UBND xã (Xe do phòng
Lao động TB&XH chuẩn bị).
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3. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng Hội nghị do UBND tỉnh
tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi trên địa bàn tỉnh.
Thành phần cùng dự : TP.Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo Trung tâm
DVNN, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp G – UBND tỉnh (Xe 93A-0570).
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh (Báo
cáo kế hoạch triển khai phương án làm 1.000 km đường giao thông nông
thôn và thực hiện xóa hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu
chuẩn đa chiều theo chủ trương của Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14g30, tại Phòng họp D-UBND tỉnh (Xe 93-A-000.18).
THỨ TƯ (NGÀY 24/7):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị sơ kết nhiệm
vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 (CVP cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 7g30, Hội trường Ban CHQS huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt dự kỳ họp thứ 7 HĐND xã
Minh Hưng.
Thành phần cùng dự: Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Vũ Thị Chung.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Hưng.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng tham gia cùng Đoàn của
TT.HU-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện dự lễ viếng, truy điệu, an táng
hài cốt liệt sỹ và dâng hương tưởng niệm anh linh các liệt sỹ nhân kỷ niệm
72 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019).
Thời gian, địa điểm: 6g00, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (Xe 93A-0610).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với phòng Nông
nghiệp và PTNT, Phòng Nội vụ về chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 gắn
với thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn
mới” (theo Kế hoạch số 83/KH-UBND 28/6/2019 của UBND huyện).
Thành phần mời dự: TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Nội vụ, VP: PCVP
Huỳnh Thanh Xuân, CV: Lành, Lịch.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
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CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân (chủ trì) cùng các Phó Chủ
tịch UBND huyện họp nghe phòng Nội vụ báo cáo tình hình biên chế
hành chính và biên chế ngành giáo dục chuẩn bị năm học 2019-2020.
Mòi cùng dự: PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục
và Đào tạo, VP: CVP.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp B - UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 25/7):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân cùng Thường trực Huyện
ủy dự làm việc với Thường trực Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp C – Tỉnh ủy (Xe 93A-000.18).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì Hội nghị sơ kết
6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm
2019 về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an; công
tác đảm bảo trật tự ATGT, PCCC; vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ; công tác nhân quyền.
Thành phần mời dự: Có thư mời riêng, VP: CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Công an huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với Ban Nội
chính Tỉnh ủy về dự án Thủy lợi Phước Hòa (phòng Tài nguyên và Môi
trường chuẩn bị báo cáo).
Thành phần tham dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra huyện,
TP.Tư pháp, Chi nhánh VPĐKQSDĐ, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp B – UBND huyện.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị BCH Đảng bộ
xã Thành Tâm (sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và
đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vụ năm 2018; công nhận tổ
chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm 2018; trao huy hiệu 45,
50 năm tuổi Đảng).
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND xã Thành Tâm (xe 93A-0610).
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TỐI:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Liên hoan nghệ thuật
quần chúng tỉnh Bình Phước lần thứ XII năm 2019.
Thời gian, địa điểm:19g30, tại Trung tâm văn hóa tỉnh (Xe 93A-0610).
THỨ SÁU (NGÀY 26/7):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp nghe Chánh
Thanh tra báo cáo một số vụ việc: tham mưu giải quyết 02 đơn tố cáo; kết
quả thanh tra toàn diện trường MN Nha Bích; một số vụ việc phức tạp.
Thành phần tham dự: Chánh + Phó Chánh Thanh tra huyện, VP: CVP,
PCVP Huỳnh Thanh Xuân.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng đi khảo sát kết quả
thực hiện các tiêu chí văn hóa - xã hội đối với các xã về đích nông thôn
mới năm 2019 (Minh Thắng, Minh Lập).
Mời dự: Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện.
Thành phần cùng đi: TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Văn hóa và Thông tin
(chuẩn bị báo cáo), TP.Giáo dục và Đào tạo (chuẩn bị báo cáo), GĐ.Trung
tâm Y tế huyện (chuẩn bị báo cáo), Lãnh đạo phòng Nội vụ, Chủ tịch
UBND xã Minh Thắng, Minh Lập (các xã mời các thành phần có liên quan
và chuẩn bị báo cáo), VP: CV Lịch.
Thời gian, đại điểm: 7g30: tại trụ sở UBND xã Minh Thắng; 9g30: tại trụ
sở UBND xã Minh Lập.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt dự kỳ họp thứ 8 HĐND xã Nha Bích.
Thời gian, địa điểm: 7g15, tại Hội trường UBND xã Nha Bích.
4. Thường trực HĐND huyện ủy quyền Phó Trưởng ban KTXH
HĐND huyện Đỗ Thị Vân dự kỳ họp thứ 7 HĐND xã Minh Thành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thành.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo phòng Nội vụ dự Hội
nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 cụm thi đua
khối huyện thị.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp D – huyện Đồng Phú.
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CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, Phó Chủ tịch UBND huyện
Phạm Văn Hùng dự trao bò (do mạnh thường quân hỗ trợ) cho hộ nghèo
DTTS tại xã Nha Bích (UBND xã Nha Bích chuẩn bị công tác tổ chức) .
Mời dự: Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Lãnh đạo UBMTTQVN huyện,
Đại diện doanh nghiệp tài trợ (Văn phòng mời).
Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: phòng Lao động TB&XH,
phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nông nghiệp và PTNT, VP: LĐVP.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại trụ sở UBND xã Nha Bích (xe 93A-000.18).
TỐI:
Thường trực HĐND và UBND huyện dự Lễ thắp nến tri ân các anh hùng
Liệt sỹ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019).
Thành phần mời dự: Tập thể Lãnh dao và công chức, viên chức các phòng ban
chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Lãnh đạo các cơ quan ban
ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: LĐVP, các CV.
Thời gian, địa điểm: 18g45, tại Khuôn viên Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện.
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)
Bùi Phước Linh
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