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THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND 
HUYỆN CHƠN THÀNH 

 

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

Chơn Thành, ngày  07 tháng 12 năm 2018 

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN 

(Tuần lễ 50 - Từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018) 
________________________ 

 

THỨ HAI (NGÀY 10/12):  

SÁNG:   

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, Phó Chủ tịch HĐND 

huyện Hà Duy Đạt dự kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX (cả ngày). 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường tỉnh (Xe 93A-000.18). 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 

2018 tại Chi bộ Chi cục Thuế huyện. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Chi cục Thuế huyện. 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng dự kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 

2018 tại Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Bảo hiểm xã hội huyện. 

CHIỀU: 

Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự kiểm điểm, đánh giá, xếp 

loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2018 

tại Chi bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT. 

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Trụ sở phòng Nông nghiệp và PTNT. 

THỨ BA (NGÀY 11/12):  

SÁNG:   

* Tiếp công dân:  PBT.TTHuyện ủy - CT.HĐND huyện Trần Thanh Sơn. 

Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban TCD – UBND huyện. 
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1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Tạ Hữu Dũng tiếp làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ. 

Thành phần cùng dự: Chánh Thanh tra huyện, TP.Tài nguyên và Môi 

trường, TP.Nội vụ, TP.Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế, Chi nhánh 

VPĐKĐĐ huyện, VP: CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân. 

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

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Phạm Văn Hùng dự kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường tỉnh. (Xe 93A-0610). 

CHIỀU: 

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 

2018 tại Chi bộ phòng Tài chính – Kế hoạch. 

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Trụ sở phòng Tài chính – Kế hoạch. 

2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, Phó Chủ tịch HĐND 

huyện Hà Duy Đạt dự họp Tổ đại biểu số 1 – HĐND huyện khóa XI. 

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp A – UBND huyện. 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp Tổ đại biểu số 2 – 

HĐND huyện khóa XI. 

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

4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng dự kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 

2018 tại Chi bộ Bưu điện huyện. 

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Trụ sở Bưu điện Chơn Thành. 

THỨ TƯ (NGÀY 12/12): 

SÁNG:  

1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt tiếp tục dự kỳ họp thứ bảy, 
HĐND tỉnh khóa IX. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường tỉnh. (Xe 93A-0610). 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự kiểm điểm, đánh giá, 
xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 
2018 tại Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT huyện Chơn Thành. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ngân hàng &PTNT huyện Chơn Thành. 
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3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp: 

(1) Nghe báo cáo chuẩn bị công tác tuyên truyền cổ động chào năm mới 
2019 và mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. 

Thành phần mời dự: Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, TP.Văn hóa và Thông 
tin (chuẩn bị báo cáo), GĐ.Trung tâm Văn hóa – Thể thao (chuẩn bị báo cáo), 
Trưởng đài Truyền thanh – Truyền hình, Đội trưởng Đội QLĐT, lãnh đạo 
Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch UBND thị trấn Chơn Thành, VP: PCVP 
Huỳnh Thanh Xuân, CV: Tuyền. 

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

(2). Xem xét về kế hoạch vận động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối 
tượng bảo trợ xã hội đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Thành phần mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, TP.Lao động – Thương 
binh và xã hội, TP.Tài chính – Kế hoạch, CT.Hội Chữ thập đỏ huyện, Lãnh đạo 
UBND các xã, thị trấn, VP: PCVP Nguyễn Lâm Hoàng Dung, CV: Tuyền. 

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

CHIỀU: 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện họp kiểm điểm tập thể 
UBND huyện năm 2018.  

Thành phần mời dự:  Thường trực HĐND huyện; Thành viên UBND huyện 
(Trưởng Công an, CHT.Ban CHQS huyện, Thủ trưởng các phòng chuyên 
môn thuộc huyện), VP: CVP. 

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

THỨ NĂM (NGÀY 13/12): 

SÁNG: 

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Tạ Hữu Dũng (chủ trì) dự họp Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái 
định cư dự án KCN và dân cư Becamex Bình Phước, với các nội dung: 

(1) Xem xét chứng thư xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường 
(khu vực thị trấn Chơn Thành). 

(2) Nghe báo cáo tiến độ kiểm kê hiện trạng và triển khai thực hiện các bước 
lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với khu vực xã Minh Thành. 

(3) Thống nhất nội dung trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định 
số 604/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 về việc phê duyệt phương án chung 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu công nghiệp và Dân cư 
Becamex - Bình Phước (giai đoạn 1: 4.500ha). 

(4) Giải quyết kiến nghị của Công ty Becamex Bình Phước (tại Công văn 
số 86/CV-Cty ngày 06/12/2018). 
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Thành phần mời dự: Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (có thư mời 
riêng), Tổng giám đốc Công ty Becamex - Bình Phước; Lãnh đạo Trung 
tâm PTQĐ tỉnh và đơn vị tư vấn (Trung tâm PTQĐ tỉnh mời); Các thành 
viên HĐBT ở huyện: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, TP. Tài nguyên và Môi 
trường (chuẩn bị báo cáo các nội dung), TP. Tài chính - Kế hoạch, TP. Kinh 
tế - Hạ tầng, TP. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND xã 
Minh Thành và TT.Chơn Thành,  VP: CVP, CV: Lành.  

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND huyện 

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt dự kiểm điểm, đánh giá, xếp 
loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 
2018 tại Chi bộ Trường THPT Chơn Thành. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại trường THPT Chơn Thành. 

3. Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện họp kiểm điểm Thường trực và 
các Ban của HĐND huyện năm 2018. 

Thành phần mời dự: Trưởng, phó các Ban HĐND huyện, VP: PCVP 
Huỳnh Thanh Xuân, CV Luyến. 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp B  – UBND huyện. 

CHIỀU: 

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì hội nghị triển khai phát 
động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật 
tự dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (Công an huyện chuẩn bị nội dung). 

Thành phần tham dự:  Thành viên BCĐ PCTP, TNXH và xây dựng phong 
trào Toàn dân BVANTQ (Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 
của UBND huyện); Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn; VP: 
CV Lịch; Lãnh đạo các đơn vị khác (giao Công an huyện mời), gồm: Đội 
CSGT QL13, Đội CS PCCC khu vực huyện Chơn Thành, Đội QLTT số 9; 
Đồn Công an KCN Minh Hưng; 

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Hội trường Công an huyện. 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (nghe 
Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả giải quyết nội dung kiến 
nghị của Công ty Becamex Bình Phước). 

Thời gian, địa điểm: 15g30, tại phòng họp D – UBND tỉnh (Xe 93A-0610) 

THỨ SÁU (NGÀY 14/12): 

SÁNG: 

1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt dự kiểm điểm, đánh giá, xếp 
loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 
2018 tại Đảng ủy xã Minh Thành. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Trụ sở UBND xã Minh Thành. 
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2. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự kiểm điểm, đánh giá, 
xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 
2018 tại Đảng ủy xã Thành Tâm. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Trụ sở UBND xã Thành Tâm. 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng dự kiểm điểm, đánh 
giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý 
năm 2018 tại Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Trụ sở Trung tâm Y tế huyện. 

4. Ủy quyền TP.Nông nghiệp và PTNT dự Hội thảo năng cao năng suất, 
chất lượng trong chế biến điều (theo thư mời của Sở Công Thương). 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Khách sạn Sao Mai (TP.Đồng Xoài). 

5. Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến 
Luật Tố cáo năm 2018  do Thanh tra tỉnh tổ chức tại huyện Chơn Thành. 

Thành phần cùng dự: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
huyện;  Hiệu trưởng và nhân viên phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố 
cáo các trường học trực thuộc huyện (giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thông 
báo); Chủ tịch UBND và công chức phụ trách công tác giải quyết khiếu 
nại, tố cáo các xã, thị trấn, VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân. 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. 

6. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng dự  Hội nghị tổng kết 
công tác tiết kiệm điện năm 2018 (Theo thư mời của Điện lực Bình Phước). 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Công ty Điện lực Bình Phước. 

CHIỀU: 

Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến 
toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn 
trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Toàn thể đảng viên chi bộ 
Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự). 

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND huyện.  

 

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI 

 
 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

(Đã ký) 

Bùi Phước Linh 

 


