
THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND 
HUYỆN CHƠN THÀNH 

 

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

Chơn Thành, ngày  09 tháng 11 năm 2018 

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN 

(Tuần lễ 46 - Từ ngày 12/11/2018 đến 16/11/2018) 
________________________ 

THỨ HAI (NGÀY 12/11):  

SÁNG:   

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện: 

(1) Hội ý đầu tuần (Mời cùng dự: Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện) 

(2) 9g00: Làm việc với Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường về 
kiến nghị của bà Trần Thị Kim Dung; 9g30:  Phòng Tài chính – Kế hoạch báo 
cáo cập nhật tình hình thu chi NSNN năm 2018, dự toán năm 2019 và tình hình 
giải ngân các nguồn vốn; 10g00: Phòng Nội vụ báo cáo kết quả, tiến độ tham 
mưu các nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy khối nhà nước. 

Thời gian địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện. 

CHIỀU: 

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Huyện ủy. 

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy. 

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt tham gia Đoàn giám sát của 
Ban KTXH HĐND huyện giám sát tại trường TH Minh Long. 

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại trường TH Minh Long (Xe 93A-0570). 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp đánh giá kết quả thực 
hiện phong tào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động 
“Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” trên địa bàn huyện năm 2018. 

Kính mời dự: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng ban Dân vận Huyện 
ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

Thành phần tham dự: Các thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa huyện: TP.Văn hóa và Thông tin, GĐ.Trung 
tâm Văn hóa – thể thao, TP.Nọi vụ, TP.Kinh tế và Hạ tầng, TP.Giáo dục và 
Đào tạo, TP.Lao động – Thương binh và xã hội, TP.Nông nghiệp và PTNT, 
TP.Tư pháp, Chính trị viên Ban CHQS huyện, lãnh đạo Công an huyện, 
GĐ.Trung tâm Y tế, Trưởng đài Truyền thanh – TH huyện, CT.Liên đoàn 
lao động huyện,  CT.Hội LHPN huyện, CT.Hội Nông dân huyện, Bí thư 
Huyện đoàn, CT.Hội Chữ thập đỏ huyện; CCT.Chi cục Thống kê huyện; 
lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV: VX. 

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện. 
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3. Giao Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham gia đoàn công tác của 
Sở Xây dựng phúc tra, xác định mức độ hoàn thành hạ tầng khu dân cư của 
Công ty CP đầu tư phát triển HHP tại dự án khu phố thương mại và khu 
dân cư xã Thành Tâm (Theo thư mời của Sở Xây dựng). 

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại khuôn viên dự án ở xã Thành Tâm. 

THỨ BA (NGÀY 13/11):  

SÁNG:   

1. Tiếp công dân:  Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt. 

Thành phần cùng tham dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, 
Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban TCD – UBND huyện. 

2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh (Thông 
qua các báo cáo: (1) Đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2016-2020; (2) tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng, ước thực hiện cả năm 
2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; (3) đánh giá giữa kỳ kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch điều chỉnh đầu tư công 
trung hạn 2016-2020; (4) kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 
năm 2019; (5) sửa đổi chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư; (6) tình hình 
thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu chi ngân sách năm 2019; (7) Tiến 
độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-000.18).  

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp mặt các đồng chí 
đảng viên cao tuổi Đảng của xã Thành Tâm. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Thành Tâm. (Xe 93A-0610). 

4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp xem xét kết 
quả đánh giá BGH các trường học công lập năm học 2017-2018 (Phòng 
Nội vụ chuẩn bị) 

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Trưởng và phó phòng Giáo dục 
và Đào tạo, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, VP: LĐVP, CV Tuyền. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A  - UBND huyện. 

CHIỀU: 

1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt tham gia Đoàn giám sát của 
Ban KTXH HĐND huyện giám sát tại trường TH&THCS Lê Văn Tám. 

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Trường TH&THCS Lê Văn Tám (Xe 93A-0570). 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng dự ngày hội “Đại đoàn 
kết toàn dân tộc” ở khu dân cư ấp 3B, xã Minh Hưng. 

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Nhà văn hóa ấp 3B, xã Minh Hưng. (Xe 93A-0610). 
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THỨ TƯ (NGÀY 14/11): 

SÁNG:  

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân cùng Thường trực Huyện 
ủy tiếp làm việc với Ban cán sự Đảng TAND tỉnh. 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy. 

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt tham gia Đoàn giám sát của 
Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện. 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện.  

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp về giải phóng mặt 
bằng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Thành Tâm;  thông qua 
phương án cưỡng chế thu hồi đất dự án 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông 
đoạn qua xã Minh Lập, huyện Chơn Thành (Phòng Tài nguyên và Môi trường 
chuẩn bị nội dung và tài liệu đưa trước cho các thành phần dự họp). 

Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện 
ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

Thành phần mời dự:  Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh; TP. Tài nguyên và 
Môi trường, TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP. Tài chính - Kế hoạch, TP. Tư pháp, 
Chánh Thanh tra huyện, Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban chỉ huy 
Quân sự huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND các xã: Thành 
Tâm, Minh Lập, VP: CVP, CV. Lành. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện. 

4. Giao Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường dự làm việc với 
Thanh tra tỉnh xem xét, giải quyết đơn kiến nghị của bà Lê Thị Thu (ngụ tại 
70/473A, Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, TP.HCM) về tiền sử dụng đất. 

Thành phần cùng đi: Lãnh đạo: Chi cục Thuế huyện, Phòng Lao động – 
Thương binh và xã hội. 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Trụ sở Thanh tra tỉnh (Xe 93A-0610).  

5. Giao Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT dự Hội nghị tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về lĩnh vực NNPTNT đến người dân nông thôn năm 2018. 

Thành phần tham dự: Theo Thư mời số 37/TM-UBND ngày 09/11/2018 
của UBND huyện. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thành.  

CHIỀU: 

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Tạ Hữu Dũng dự làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn 
Trăm và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh về một số tồn tại, 
vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án Becamex Bình Phước. 

Thành phần cùng dự: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, CVP. 

Thời gian, địa điểm: 15g00, tại phòng họp A – UBND huyện. 
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2. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự buổi làm việc của Đoàn 
thẩm định của Tỉnh họp thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn 
mới của xã Minh Long. 

Thành phần cùng dự: TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Tài chính – Kế hoạch, 
CHT.Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện, TP.Kinh tế và Hạ tầng, 
TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Văn hóa và Thông tin, TP.Nội vụ, 
TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Lao động – Thương binh và xã hội, TP.Tư 
pháp, GĐ.Trung tâm Y tế huyện, CCT.Chi cục Thống kê huyện, bà Nông 
Thị Liên-PTP Nông nghiệp và PTNT huyện, Chủ tịch UBND và các thành 
viên Ban quản lý đề án nông thôn mới xã Minh Long (giao UBND xã mời). 

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Hội trường UBND xã Minh Long (Xe 93A-0570).  

3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt  dự "Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc ở khu dân cư" năm 2018 tại ấp 3, xã Minh Thành. 

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Hội trường UBND xã Minh Thành. 

4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị sơ kết 4 
năm (2014-2018) thực hiện Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Bình 
Phước giai đoạn 2014-2020. 

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp G – UBND tỉnh (Xe 93A-0610). 

5. Ban KTXH HĐND huyện thực hiện giám sát tại Trường mầm non Nha Bích. 

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Trường MN Nha Bích. 

THỨ NĂM (NGÀY 15/11): 

SÁNG: 

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp: 

(1) Xem xét, thống nhất danh mục đầu tư xây dựng nông thôn mới năm 
2019 của xã Minh Lập, Minh Thắng. 

Thời gian, địa điểm: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế và Hạ tầng, 
GĐ.Ban QLDA ĐTXD huyện, Chủ tịch UBND xã: Minh Lập, Minh 
Thắng, CV: CVP, CV.Lịch 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện. 

(2) Xem xét về dự kiến danh mục phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công và các 
nguồn vốn sự nghiệp năm 2019. 

Thời gian, địa điểm: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế và Hạ tầng, 
GĐ.Ban QLDA ĐTXD huyện, CV: CVP, CV Lịch. 

Thời gian, địa điểm: 9g00, tại phòng họp A – UBND huyện. 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp thống nhất nội dung 
tổ chức Hội nghị gặp mặt đối thoại với đại diện tri thức, nhân dân, nông 
dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn năm 2018. 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy.  
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3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt tham gia Đoàn giám sát của 
Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện. 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện.  

4. Giao Lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh và xã hội dự Lễ phát động 
Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018. 

Thời gian, địa điểm: 6g30, tại Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài (Xe 93A-0610) 

CHIỀU: 

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì làm việc về kết quả 
thu NSNN năm 2018, tình hình nợ thuế; dự kiến dự toán thu chi NSNN 
năm 2019 (phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế chuẩn bị báo cáo). 

Thành phần mời dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục 
Thuế, VP: CVP, CV.Lịch. 

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện. 

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt dự "Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc ở khu dân cư" năm 2018 tại ấp 5, xã Minh Thành. 

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Nhà văn hóa ấp 5, xã Minh Thành (Xe 93A-0610) 

THỨ SÁU (NGÀY 16/11): 

SÁNG: 

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân (Trưởng BCĐ) ủy quyền 
Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng (Phó BCĐ) chủ trì họp 
thông qua kết quả xét duyệt, công nhận khu dân cư, xã-thị trấn, cơ quan, 
đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư 
23/2012/TT-BCA (Công an huyện chuẩn bị tài liệu, báo cáo). 

Thành phần mời dự: Thành viên BCĐ PCTP, TNXH và phong trào bảo vệ 
an ninh tổ quốc, thực hiện thông tư 23/TT-BCA, gồm:  

- Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo HU, Chủ tịch các 
đơn vị: Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao 
động; Bí thư Huyện đoàn; 

- Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện, TP.Lao động TBXH, 
TP.Tư pháp, TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Văn hóa – TT, TP.Tài chính – Kế 
hoạch, TP.Nội vụ, TP.Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Trung tâm Y tế; 

- Hiệu trưởng các Trường: THPT Chơn Thành, THPT Chu Văn An, cấp 2-3 
Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tổ giúp việc thông báo). 

- Thành viên Tổ giúp việc (Công an huyện thông báo). 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Công an huyện.  

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt tham gia Đoàn giám sát của 
Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tại Tòa án nhân dân huyện. 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Tòa án nhân dân huyện.  
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3. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng (Thành viên BCH ứng phó 
sự cố bức xạ hạt nhân tỉnh) dự diễn tập ứng phó với sự cố bức xạ, hạt nhân 
trên địa bàn tỉnh năm 2018. 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Nhà máy xi măng Bình Phước, Thanh 
Lương, TX Bình Long (Xe 93A-0610). 

CHIỀU: 

Thường trực HĐND và UBND huyện dự sinh hoạt chi bộ đình 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 
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3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp: 

(1) Nghe báo cáo kết quả kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất và chấp 
hành các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối 
với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện năm 2018 (Phòng 
Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). 

Thành phần mời dự:  

- Thành viên Đoàn kiểm tra: Ông Lê Khắc Đồng - TP. Tài nguyên và Môi 
trường, ông Văn Công Tâm – Phó Trưởng Công an huyện, ông Nguyễn 
Văn Hưng – Chánh Thanh tra huyện, Nguyễn Hoàng Nhung – TP. Kinh tế - 
Hạ tầng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

- Thành viên Tổ kiểm tra: Bà Nguyễn Thị Bình – PTP. Tài nguyên – Môi 
trường, ông Nguyễn Văn Chinh - PTP. Tài nguyên – Môi trường, ông Trần 
Văn Đức - CV. Phòng Tài nguyên – Môi trường, ông Trịnh Phước Nguyên - 
CV. Phòng Tài nguyên – Môi trường, ông Lê Tấn Bình - CV. Phòng Tài 
nguyên và Môi trường; Đặng Thị Hoài Uyên - CV. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 
Ông Ngô Văn Đông - CB.Đội Cảnh sát ĐTTP về trật tự quản lý kinh tế và 
chức vụ Công an huyện, công chức địa chính, giao thông xây dựng, môi 
trường các xã, thị trấn. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện. 

(2) Triển khai Kế hoạch thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường 
2018 (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). 

Thành phần mời dự: TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Kinh tế- Hạ tầng, 
TP. Tài chính - Kế hoạch, TP. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi 
cục trưởng Chi cục Thống kê, Đội trưởng Đội Quản lý đô thị huyện; Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn,  công chức địa chính, giao thông xây dựng, môi 
trường các xã, thị trấn. 

Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp A – UBND huyện. 

 

 


