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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 22 tháng 02 năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN 

(Tuần lễ 09 - Từ ngày 25/02/2019 đến 01/3/2019) 
________________________ 

THỨ HAI (NGÀY 25/02):  

SÁNG:  

1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện hội ý đầu tuần (Mời: Lãnh 
đạo Thường trực HĐND, Lãnh đạo Văn phòng cùng dự). 

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

2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân (chủ trì) và các Phó Chủ 
tịch UBND huyện dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (xét khen 
thưởng tổng kết năm 2018). 

Thành phần mời dự: Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện theo 
Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND huyện (giao 
phòng Nội vụ thông báo và chuyển tài liệu cho các thành viên). 

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

CHIỀU:  

1. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị BCH Đảng bộ 
xã Thành Tâm. 

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND xã Thành Tâm (Xe 93A-0570). 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tổng kết 
năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đoàn ĐBQH tỉnh. 

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Tỉnh ủy (Xe 93A-0610). 

THỨ BA (NGÀY 26/02): 

SÁNG:  

1. Tiếp công dân:  Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện. 

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. 

2. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND 
huyện Hà Duy Đạt dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt (do 
Tỉnh ủy tổ chức). 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường tỉnh (Xe 93A-000.18, 93A-0610). 
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CHIỀU: 

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND 
huyện Hà Duy Đạt dự làm việc với Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND 
tỉnh về những chủ trương, định hướng phát triển hạ tầng, nguồn lực xây 
dựng huyện Chơn Thành trở thành thị xã trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; 
những kiến nghị, đề xuất của huyện; tình hình triển khai thực hiện dự án 
đường vòng quanh Hồ Phước Hòa. 

Thành phần mời dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế và Hạ tầng (mời 
đơn vị tư vấn cùng dự), TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Nội vụ, Giám 
đốc Ban QLDA, CVP. 

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

2. Ủy quyền Lãnh đạo Công an huyện dự buổi làm việc của Đoàn giám 
sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với UBND tỉnh về việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn tỉnh. 

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

THỨ TƯ (NGÀY 27/02): 

SÁNG: 

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, Phó Chủ tịch UBND huyện 
Tạ Hữu Dũng làm việc với các xã đã về đích Nông thôn mới để thống nhất lựa 
chọn xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020 
(phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã chuẩn bị báo cáo). 

Thành phần mời dự: TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Tài chính – Kế hoạch, 
Bí thư và Chủ tịch UBND các xã: Minh Thành, Thành Tâm, Minh Hưng, 
Minh Long, VP: LĐVP, CV: Lành. 

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

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Duy Đạt dự họp giao ban Thường trực 
HĐND huyện quý I/2019. 

Thành phần mời dự: Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện, VP: CVP, CV Lịch. 

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp B-UBND huyện. 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Lễ Hội Xuân Hồng – 
Hiến máu tình nguyện năm 2019. 

Thời gian, địa điểm: 6g30, tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh 
(Xe 93A-0610). 

CHIỀU:  

1. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (Nội 
dung: Giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện dự án khu dân 
cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Suối Đôi). 

Thời gian, địa điểm: 15g30, tại Phòng họp A-UBND tỉnh (Xe 93A-0610). 
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2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp nghe báo cáo 
tình hình thực hiện công tác y tế học đường trên địa bàn huyện. 

Thành phần mời dự: GĐ Trung tâm Y tế, TP. Giáo dục  và  Đào tạo,  TP. 
Nội vụ, TP.Lao động –TB&XH; Lãnh đạo: Phòng Tài chính –Kế hoạch, 
Bảo hiểm xã hội huyện; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, 
THCS (giao Phòng Giáo dục  và  Đào tạo thông báo), VP: PCVP Nguyễn 
Lâm Hoàng Dung, CV.VX. 

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

THỨ NĂM (NGÀY 28/02): 

SÁNG: 

1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Lễ kỷ niệm  60 năm 
ngày truyền thống bộ đội Biên phòng (03/3/1959-0383/2019) và 30 năm 
ngày “Biên phòng toàn dân” (03/3/1989-03/3/2019). 

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

2. Ủy ban nhân dân huyện phân công: 

(1) Lãnh đạo phòng Nội vụ dự họp mặt giữa Tỉnh ủy - HĐND - UBND - 
UBMTTQVN tỉnh với  các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh đầu Xuân 
Kỷ Hợi 2019 (theo Thư mời của UBMTTQVN tỉnh). 

Thời gian, địa điểm: 7g30 tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh (Đi chung xe 
93A-0610).  

(2) PCVP Huỳnh Thanh Xuân dự họp triển khai tổ chức Đại hội đại biểu 
các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ III năm 2019. 

Thời gian, địa điểm: 8g30 tại phòng họp Ban Dân tộc (Đi chung xe 93A-0610). 

(3) TP.Văn hóa – Thông tin dự Hội nghị tập huấn các tiêu chuẩn, quy 
trình xét tặng danh hiệu "gia đình văn hóa", "khu dân cư văn hóa" và cuộc 
vận động "Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt" trên địa bàn huyện 
(theo Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 20/02/2019 của BCĐ phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người 
Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”). 

Thời gian, địa điểm: 7g30 tại Trung tâm VH-TT và HTCĐ xã Minh Thành. 

CHIỀU: 

Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở. 

THỨ SÁU (NGÀY 01/3):  

SÁNG: 

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân cùng Thường trực Huyện 
ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh. 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp Huyện ủy 
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2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng dự họp thống nhất Chương 
trình và triển khai kế hoạch số 40/KH-UBND của UBND tỉnh về việc tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019. 

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp Sở VHTT&DL (Xe 93A-0610).  

CHIỀU: 

Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở. 

 

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI 

 

 
 
 
 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

(Đã ký) 

Bùi Phước Linh 
 
 
 

 

 


