THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND
HUYỆN CHƠN THÀNH

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

Chơn Thành, ngày 08 tháng 3 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 11 - Từ ngày 11/3/2019 đến 16/3/2019)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 11/3):
SÁNG:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện:
* 7g30: Hội ý đầu tuần (Mời cùng dự: Lãnh đạo Thường trực HĐND, Lãnh
đạo Văn phòng).
*9g00: Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng (báo cáo về quy hoạch bổ sung tái
định cư dự án KDC đô thị và DVTM Suối Đôi);
* 9g30: Chánh Thanh tra huyện báo cáo về giải quyết khiếu nại của ông Võ
Thanh Hải (Mời cùng dự: Trưởng phòng Tư pháp, Công an huyện, Chủ
tịch UBND và Công an thị trấn Chơn Thành).
* 10g00: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện báo
cáo về các công việc liên quan đến GPMB dự án Trạm biến áp 500KV và
đường dây đấu nối.
Địa điểm: tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm
Văn Hùng làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức,
biên chế, xây dựng trường chuẩn Quốc gia và một số khó khăn của ngành
(Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo bằng văn bản để gửi cho các
thành phần tham dự họp).
Thành phần mời dự: Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng Giáo dục và
Đào tạo, TP.Nội vụ, TP.Tài chính – Kế hoạch, Ban QLDA huyện, VP:
CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV: VX.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp triển khai thực
hiện Quy hoạch giao thông nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn sau năm
2020 (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị tài liệu, nội dung).
Thành phần tham dự: Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng phòng Tài
nguyên và Môi trường, GĐ.Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND
và công chức phụ trách GTXD các xã, thị trấn, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
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THỨ BA (NGÀY 12/3):
SÁNG:
* Tiếp công dân: Phó Chủ tịch 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 cùng Bí thư Huyện ủy làm
việc với Chi cục Thuế huyện về các giải pháp thực hiện dự toán thu ngân
sách năm 2019, chống thất thu thuế và xử lý tình hình nợ đọng thuế.
Thành phần cùng dự: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Chánh Văn phòng.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp thống nhất kế
hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.
Thành phần mời dự: TP.Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường:
THPT Chu Văn An, THPT Chơn Thành, THCS-THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị triển khai các
biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả Châu Phi.
Thành phần cùng dự: TP.Nông nghiệp và PTNT, GĐ.Trung tâm DVNN.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp G-UBND tỉnh. (Xe 93A-0610).
4. Ủy quyền TP.Lao động TBXH (Phó ban Thường trực Ban công tác
Người khuyết tật huyện) dự Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác thực hiện
trợ giúp người khuyết tật năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại Khách sạn Sao Mai, TP Đồng Xoài (Đi
chung xe 93A-0610).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, Phó Chủ tịch UBND
huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với Bí thư Huyện ủy về công tác giải phóng
mặt bằng dự án Khu công nghiệp và dân cư Becamex - Bình Phước.
Thành phần cùng dự: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh VP.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng đi kiểm tra thực tế các
hộ dân thụ hưởng dự án hỗ trợ sản xuất (từ nguồn kết dư trợ cước trợ giá)
trên địa bàn xã Quang Minh.
Thành phần cùng đi: TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Lao động – Thương
binh và xã hội; Xã Quang Minh gồm: Chủ tịch UBND, công chức phụ
trách giảm nghèo, nhân viên thu y; VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân.
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Thời gian, địa điểm: 13g30 làm việc với UBND xã Quang; 14g30 lựa chọ
ngẫu nhiên kiểm tra trực tiếp tại các hộ dân (Xe 93A-0610).
THỨ TƯ (NGÀY 13/3):
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng dự khai mạc Hội nghị
bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chứng thực năm 2019.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, GĐ.Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai; Xã, thị trấn: Chủ tịch, Phó Chủ tịch
UBND, công chức Tư pháp - hộ tịch, công chức Văn phòng, công chức địa
chính. (* Lưu ý: Hội nghị diễn ra cả ngày, với nhiều nội dung rất quan
trọng. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm triệu tập các thành
phần tham gia đầy đủ, đúng thành phần).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thành (Xe 93A-0610).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, Phó Chủ tịch UBND huyện
Phạm Văn Hùng dự họp Hội đồng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ huyện.
Thành phần cùng dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Hội nghị trực tuyến của
BCĐ Trung ương về Tổng điều tra dân số và nhà ở.
Thành phần mời dự: Thành viên BCĐ và Văn phòng BCĐ Tổng điều tra
dân số và nhà ở huyện Chơn Thành (Theo quyết định số 1481/QĐ-UBND
ngày 18/9/2018 của UBND huyện), gồm: bà Trịnh Ngọc Thảo –
PCT.UBMTTQVN huyện, bà Đỗ Thị Thúy – CCT.CCTK, bà Bùi Thị
Hằng – TP.LĐTBXH, ông Nguyễn Hoàng Nhung TP.KTHT, bà Đoàn Thị
Thu Hồng – TP.VHTT, ông Trần Hữu Ngạn – Phó Trưởng CA huyện, bà
Trần Mộng Thúy – PP.TCKH, ông Hồ Văn Thắng – PGĐ.TTYT, ông Lê
Văn Hoàng – PP.GDĐT, bà Nguyễn Thị Bình – PP.TNMT; các thành viên
văn phòng (Giao Chi cục Thống kê thông báo).
Chuẩn bị phòng họp: PCVP Vũ Thị Minh Thúy, CV.Lịch, CV.CNTT (ông
Lê Nguyễn Thành Nhân – CV phòng VHTT).
Thời gian, địa điểm: 13g45 tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng đi kiểm tra thực tế cơ sở
vật chất trường Mầm non Minh Hưng (trường nằm trong kế hoạch đạt
chuẩn Quốc gia năm 2019).
Thành phần cùng đi: TP.Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài
chính – Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại trường MN Minh Hưng (Xe 93A-0610).
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THỨ NĂM (NGÀY 14/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp thông qua dự thảo
phương án tạm giao biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) năm
2019 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A-UBND tỉnh (Xe 93A-000.18)
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (Nội
dung: Giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng Trạm biến áp 500kV Chơn Thành và đường dây đấu nối).
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp D-UBND tỉnh. (Xe 93A-0610)
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng dự buổi họp mặt giữa
Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh với già làng, người có uy
tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu Xuân
Kỷ Hợi 2019.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh (Đi chung xe
93A-0580).
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp nghe báo cáo công tác
GPMB dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Thành Tâm (Trung tâm
PTQĐ tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị:
UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng
phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng phòng Tư pháp, Chánh Thanh tra huyện,
Chủ tịch UBND xã Thành Tâm, VP: LĐVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 15/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, Phó Chủ tịch UBND
huyện Tạ Hữu Dũng họp: (1) Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài
nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo về công tác tham
mưu thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; (2) Nghe báo cáo thông qua
chính sách tái định cư dự án Khu dân cư đô thị và DVTM Suối Đôi (Phòng
Tài nguyên và Môi trường báo cáo); (3) Thống nhất phương án triển khai
làm đường giao thông trên địa bàn thị trấn Chơn Thành.
Thành phần tham dự: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng
Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Ban
QLDA huyện, GĐ.Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND TT.Chơn
Thành, VP: CVP, CV.Lịch.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
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2. Ủy quyền Trưởng phòng Lao động – Thương binh và xã hội chủ trì
Hội nghị triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động
– Thương binh và xã hội về xác định mức độ khuyết tật.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo chính quyền đoàn thể xã, thị trấn (gồm:
Lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Chủ
tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng trạm Y tế, công chức Lao động - Thương
binh và xã hội; Trưởng hoặc phó các ấp/khu phố - giao UBND các xã, thị
trấn thông báo cho các thành phần của địa phương).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Trung tâm BDCT huyện.
CHIỀU:
Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (NGÀY 16/3):
Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Ngày Hội đoàn viên,
Ngày hội “Khi tôi 18” và tuyên dương học sinh vượt khó học tốt huyện
Chơn Thành năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Nhà thiếu nhi huyện.

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)
Bùi Phước Linh
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