THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND
HUYỆN CHƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chơn Thành, ngày 09 tháng 01 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 02 - Từ ngày 10/01/2022 đến 14/01/2022)
_______________________

THỨ HAI (NGÀY 10/01):
SÁNG:
1. Thường trực HĐND huyện họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ Tư, HĐND
khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cùng dự: Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt.
Thành phần tham dự:
+ Mời dự: Chủ tịch UBMTTQVN huyện;
+ Trưởng, phó các Ban HĐND huyện, VP: CVP, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha:
(1) Làm việc với phòng Nông nghiệp và PTNT và UBND xã Minh Hưng về công bố
xã Nông thôn mới nâng cao.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND xã
Minh Hưng, VP: PCVP Võ Văn Sơn.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng làm việc PCT.KTN.
(2) Làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng về thống
nhất nội dung tham mưu cho ý kiến các chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn.
Thành phần tham dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, VP: PCVP
Võ Văn Sơn, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại phòng làm việc PCT.KTN.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân làm việc tại trụ sở.
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4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha dự làm việc với Liên đoàn
Lao động tỉnh về bố trí quỹ đất xây dựng thiết chế Công đoàn (theo Thư mời số
45/GM-LĐLĐ ngày 06/01/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch
UBND xã Thành Tâm.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Công đoàn (ấp 1,
xã Thành Tâm).
5. Ủy quyền TP.Tài nguyên và Môi trường dự làm việc với Sở Tài nguyên
và Môi trường về nội dung cử tri Hoàng Thị Hạnh đề nghị cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất tại xã Minh Lập (khu vực giáp công ty Quảng Đức) từ 2006
đến nay chưa được giải quyết.
Thành phần cùng dự: Chủ tịch UBND xã Minh Lập.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.
THỨ BA (NGÀY 11/01):
SÁNG:
* Tiếp công dân: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Thanh tra huyện, VP: PCVP Võ Văn Sơn; đề nghị Công an huyện bố trí
thành phần cùng dự và lực lượng đảm bảo ANTT.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 7g30, tại Ban Tiếp công dân-UBND huyện.
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân cùng tham dự với Đoàn
UBMTTQVN tỉnh thăm, động viên đối với lực lượng y tế trực tiếp điều trị bệnh
nhân nhiễm Covid-19 của huyện (theo Thông báo số 191/TB-MTTQ-BTT ngày
07/01/2022 của Ban Thương trực UBMTTQVN tỉnh).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện; Lãnh đạo Trung tâm
Y tế huyện (chuẩn bị nội dung báo cáo và thông báo cho các thành phần biết
để đón tiếp đoàn).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Khu điều trị F0 của huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha dự họp xem xét thống nhất
tính pháp lý và thời điểm xác định giá đất cụ thể của khu đất TMDV 42.840m2
thuộc Khu công nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước (khu B) để làm cơ sở
báo cáo UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng:
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(1) Dự họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Dự họp giao ban trực tuyến định kỳ với Trung tâm chỉ huy tỉnh về công
tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (từ tỉnh đến xã, thị trấn).
Thành phần tham dự:
* Tại điểm cầu phòng họp A - UBND huyện:
- Kính mời dự: Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện;
- Thành viên TTCH huyện theo Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày
02/9/2021 của UBND huyện, VP: PCVP Võ Văn Sơn, CV Tuyền.
* Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và
các thành phần khác nhưng không quá 5 người (do UBND các xã, thị trấn mời).
Thời gian: 16g00, tại phòng họp A - UBND huyện; phòng họp trực tuyến
các xã, thị trấn.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha dự Hội nghị (trực tuyến)
Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở
hành chính năm 2021.
Thành phần tham dự:
- Đại diện Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc (theo Quyết định số
3814/QĐ-UBND ngày 08/10/2020): Bà Đỗ Thị Thúy – CCT. Chi cục Thống
kê; ông Đặng Hiếu Thảo - TP. Nội vụ; bà Trần Lệ Hằng – PTP. Nội vụ;
- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại điểm cầu phòng họp Chi cục Thống kê huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 12/01):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt chủ trì họp giao ban về đầu tư công,
nghe báo cáo cập nhật tình hình giải ngân nguồn vốn năm 2021 và công tác
chuẩn bị triển khai kế hoạch năm 2022 (yêu cầu các đơn vị được giao làm
chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn báo cáo cụ thể về tình hình thanh toán giải
ngân vốn 2021 sau điều chỉnh, nêu rõ khó khăn vướng mắc và giải pháp; báo
cáo công tác chuẩn bị triển khai các dự án theo kế hoạch vốn năm 2022).
Mời cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha.
Thành phần tham dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Giám
đốc Ban QLDA ĐTXD huyện, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện, Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, CV Lịch, CV Tiên.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp B – UBND huyện.
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2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân chủ trì họp giao ban
khối khoa giáo văn xã, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (yêu cầu các đơn vị
báo cáo về kế hoạch công tác năm 2022).
Thành phần tham dự:
- Mời cùng dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phó Ban chuyên trách
Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện.
- Thủ trưởng các đơn vị: Văn hóa – Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Lao
động TB&XH, Nội vụ, Tư pháp, Trung tâm Văn hóa – Thông tin, Trung tâm
Y tế, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Bảo
hiểm xã hội, Bưu điện Chơn Thành, Viễn thông Chơn Thành, Hội Chữ Thập
đỏ, VP: PCVP Võ Văn Sơn, CV Tuyền, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện
Dương Hoài Pha họp:
(1) Nghe Thanh tra huyện báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại
của ông Nguyễn Hoàng Tân (xã Nha Bích).
Thành phần tham dự: Phó Chánh Thanh tra huyện, TP. Tài nguyên và Môi
trường, TP.Tư pháp, TP. Kinh tế - Hạ tầng, Lãnh đạo Chi nhánh văn phòng
Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Nha Bích, VP: PCVP Võ Văn
Sơn, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp B-UBND huyện.
(2) Nghe Tổ xác minh báo cáo kết quả về giải quyết đơn tố cáo.
Thành phần tham dự: Thành viên Tổ xác minh, gồm: ông Phạm Minh Tuấn,
bà Võ Thị Hồng Cúc - Trưởng phòng Tư pháp, ông Nguyễn Ngọc Chí Thanh tra viên, ông Trịnh Phước Nguyên – Chuyên viên Phòng Tài nguyên
và Môi trường, VP: PCVP Võ Văn Sơn, CV: Lành.
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại phòng họp B-UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (NGÀY 13/01):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt đi thăm chúc Tết nguyên đán Nhâm
Dần năm 2022 trên địa bàn xã Minh Hưng (Theo Kế hoạch số 05/KH-UBND
ngày 07/01/2022 của UBND huyện).
Thành phần cùng đi:
+ Mời: Lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
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+ Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, phòng Nội
vụ, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.
+ Lãnh đạo: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Minh Hưng.
Thời gian, địa điểm: 7g30, các thành phần tập trung tại trụ sở UBND huyện để
cùng đi (Xe 93A-000.18).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng đi thăm chúc Tết nguyên
đán Nhâm Dần năm 2022 tại xã Minh Long (theo Kế hoạch số 05/KH-UBND
ngày 07/01/2022 của UBND huyện).
Thành phần cùng đi: 02 Phó Ban chuyên trách HĐND huyện, Lãnh đạo các đơn
vị: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Ban
CHQS huyện, Thanh tra huyện, phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: Các thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc
7g30 để cùng đi (Xe hợp đồng).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân chủ trì họp Hội đồng
đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và tài
liệu, gửi trước cho các thành thành phần họp)
Thành phần tham dự:
- Các thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định
số 1188/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND huyện;
- Lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp các xã, thị trấn; CV: Luyến.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A-UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng đi thăm chúc Tết nguyên
đán Nhâm Dần năm 2022 tại xã Thành Tâm (theo Kế hoạch số 05/KHUBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện).
Thành phần cùng đi: 02 Phó Ban chuyên trách HĐND huyện, Lãnh đạo các đơn
vị: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Ban
CHQS huyện, Thanh tra huyện, phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: Các thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc
13g30 để cùng đi (Xe hợp đồng).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân dự Hội nghị Tổng kết
công tác ngành năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Thông tin
và Truyền thông tỉnh Bình Phước.
Thành phần cùng dự: TP.Văn hóa – Thông tin, Trưởng Đài Truyền thanh –
Truyền hình.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông
(Xe 93A-000.18).
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4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha dự họp Hội đồng thẩm
định giá đất về phương án giá cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền một
lần cho Công ty CP PTHTKT Becamex Bình Phước thuộc dự án Khu công
nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước (Khu B) đối với diện tích đất chuyển
từ đất cây xanh sang đất khu công nghiệp.
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại phòng họp A – UBND tỉnh.
THỨ SÁU (NGÀY 14/01):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn
Văn Hưng dự Lễ khởi công xây dựng trụ sở HĐND và UBND xã Minh Thành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại đường N1, tổ 2, ấp 3, xã Minh Thành (Xe 93A-000.18).
2. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt đi thăm chúc Tết nguyên đán Nhâm
Dần năm 2022 trên địa bàn xã Minh Thành (Theo Kế hoạch số 05/KHUBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện).
Thành phần cùng đi:
+ Mời: Lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
+ Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, phòng Nội
vụ, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.
+ Lãnh đạo: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Minh Thành.
Thời gian, địa điểm: 8g30, các thành phần tập trung tại trụ sở UBND xã Minh
Thành để cùng đi (Xe 93A-000.18).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân dự Hội nghị trực tuyến
tổng kết công tác dân vận; Quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động quần chúng liên
ngành; sơ, tổng kết chương trình phối hợp với UBND, LLVT, triển khai nhiệm
vụ năm 2022 (Trực tuyến từ điểm cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy đến điểm cầu
huyện, theo Thư mời số 14-TM/BDVTU ngày 07/01/2022 của BDV Tỉnh ủy)
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha làm việc tại trụ sở.
5. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Nội vụ dự Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 12
Hội Chữ thập đỏ huyện Chơn Thành nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường khối Mặt trận-Đoàn thể huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến
UBND tỉnh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách
nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022.
Thành phần tham dự: Thủ trưởng các đơn vị: phòng Tài chính – Kế hoạch,
phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông
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nghiệp và PTNT, phòng Lao động TB&XH, phòng Giáo dục và Đào tạo,
phòng Nội vụ, Chi cục Thống kê, VP: PCVP Võ Văn Sơn, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND
huyện Nguyễn Văn Hưng dự họp mặt với một số doanh nghiệp tiêu biểu
nhân dịp chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần năm 2022.
Kính mời dự: Thường trực Huyện ủy.
Thành phần cùng dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tài chính – Kế
hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện, VP: CVP,
PCVP Võ Văn Sơn, các CV.
Thời gian, địa điểm: 15g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ BẢY (NGÀY 15/01):
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân đi thăm chúc Tết các Già
làng và Người uy tín, trao tặng quà Tết (do Văn phòng vận động) cho hộ
DTTS khó khăn trên địa bàn các xã: Quang Minh, Minh Lập và Nha Bích
(Theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện).
Thành phần mời cùng tham dự:
+ Lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban
Tuyên giáo Huyện ủy;
+ Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, phòng Lao động TB&XH, Văn
phòng HĐND và UBND huyện, đại diện đơn vị hỗ trợ quà Tết;
(Đề nghị các thành (Ghi chú: Đề nghị các thành phần được mời tham gia
cùng Đoàn tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7g00 để cùng đi).
Thời gian, địa điểm: 8g00 tại Hội trường UBND xã Quang Minh, 9g30 tại
Hội trường UBND xã Minh Lập; 10g30 tại Hội trường UBND xã Nha Bích.
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Bùi Phước Linh

