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LỊCH LÀM VIỆC 
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy 

Tuần thứ 40 (từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018) 
----- 

 

Thứ hai (01/10/2018): 

Sáng: - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở. 

 - 06 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ 
tịch HĐND huyện) đi thăm, chúc thọ, mừng thọ các cụ tròn 90 tuổi, tròn 
100 tuổi và từ 100 tuổi trở lên nhân ngày quốc tế người cao tuổi 01/10/2018. 

 Thành phần cùng đi: Theo Kế hoạch số 121/KH-UBND, ngày 21/9/2018 
của UBND huyện. 

 Địa điểm: Xã Minh Thắng. (Xe 93A - 0580). 

Chiều: 13 giờ 30: Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện 
chủ trì họp giao ban khối xã, thị trấn quý III/2018. 

 Thành phần: 

+ Các đồng chí UVBTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ các xã, thị trấn. 

+ Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

+ Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, các đoàn thể 
chính trị - xã hội huyện. 

+ Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Điện lực, Chi cục Thuế, Phòng Tài 
nguyên - Môi trường, Ngân hàng CSXH, Phòng Nội vụ, Trung tâm BDCT. 

+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - 
UBND - UBMTTQVN các xã, thị trấn. 

+ Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

+ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (dự đưa tin). 

 Địa điểm: Hội trường Huyện ủy. 

Thứ ba (02/10/2018):   

Sáng: - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở. 

 - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ 
tịch HĐND huyện) chủ trì Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND 
huyện với các Ban của HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị 
trấn lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 Thành phần: Theo Kế hoạch số 65/KH-HĐND, ngày 12/9/2018 của HĐND huyện. 

 Địa điểm: Hội trường UBND xã Thành Tâm. 

 - 08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND huyện dự Lễ 
tuyên dương học sinh giỏi, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. 

 Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 
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Chiều: - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở. 

 - 13 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND huyện dự buổi 
tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV. 

 Địa điểm: Hội trường UBND xã Minh Lập. 

 - 14 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ 
tịch HĐND huyện) dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản 
của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ. 

 Cùng dự: Đại diện lãnh đạo và cán bộ văn thư, lưu trữ Văn phòng Huyện ủy. 

 Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. (Xe 93A - 0580). 

Thứ tư (03/10/2018): 

Sáng: 07 giờ 30: Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 
dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 14 - khóa XI, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

 Thành phần: Có thư mời riêng. 

 Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 

Chiều: - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự 
tham quan diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chợ Minh Hưng. 

 Địa điểm: Chợ Minh Hưng. (Xe 93A - 0775). 

 - Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch 
HĐND huyện) làm việc tại trụ sở. 

Thứ năm (04/10/2018): 

Sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở. 

Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở. 

Thứ sáu (05/10/2018):   

Sáng: - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở. 

 - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ 
tịch HĐND huyện) dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, 
chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. 

 Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 

Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở. 

(Lịch làm việc này thay thư mời và được đăng trên Website 
của UBND huyện Chơn Thành: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn) 
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