ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 19 tháng 02 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 08 (từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021)
----Thứ hai (22/02/2021):
Sáng + Chiều:
1. 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện) đi kiểm tra Đề án dự kiến cơ cấu, thành phần và
phân bổ số lượng đại biểu HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thành phần, thời gian, địa điểm: Theo Thông báo số 89-TB/HU, ngày
19/02/2021 của Thường trực Huyện ủy; đ/c Phan Văn Mạnh - CN.UBKT
Huyện ủy (Xe 93A - 0775).
2. Đ/c Trần Minh Trọng (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (23/02/2021):
Sáng:

1. 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện) trực tiếp công dân định kỳ.
Cùng dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Ban tiếp
công dân huyện; đại diện: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Ban Tiếp công dân - UBND huyện.
2. Đ/c Trần Minh Trọng (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.

Chiều: 1. 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện) dự họp Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh (phiên
họp thứ nhất).
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy (Xe 93A - 0775).
2. Đ/c Trần Minh Trọng (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (24/02/2021):
Sáng:

Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14 giờ 00: Các đồng chí Thường trực và Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với các huyện,
thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 02 tháng đầu năm 2021.
Thành phần cùng dự:
+ Đại diện lãnh đạo UBND huyện.

+ Đại diện lãnh đạo: Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy,
UBMTTQVN và các Hội đoàn thể chính trị - xã hội huyện.
+ Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn UBND huyện (do
UBND huyện mời).
Địa điểm: Phòng họp A - UBND huyện.
Thứ năm (25/02/2021):
Sáng: 1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch
HĐND huyện) dự họp trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ chủ trì.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp A-UBND huyện.
2. Đ/c Trần Minh Trọng (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
Chiều: 14 giờ 00: Thường trực Huyện ủy cùng Đoàn công tác của Đ/c Nguyễn
Văn Lợi (UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước) đi thăm, nắm tình
hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số công ty tại các khu công
nghiệp: Minh Hưng III, Minh Hưng - Hàn Quốc, Minh Hưng - Sikico.
Thứ sáu (26/02/2021):
Sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Chiều: 1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch
HĐND huyện) dự họp Ban Chủ nhiệm chương trình phát triển nông
nghiệp toàn diện, hiệu quả; phát triển khoa học - công nghệ; phát triển
thương mại - dịch vụ và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội
giai đoạn 2021 - 2025.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng họp A-UBND tỉnh (xe 93A - 0775).
2. Đ/c Trần Minh Trọng (Phó Bí thư 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)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đã ký
Huỳnh Thanh Xuân
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