ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 29 tháng 4 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 18 (từ ngày 03/5/2021 đến 07/5/2021)
----Thứ hai (03/5/2021):
Sáng + Chiều:
Các đồng chí Thường trực và Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nghỉ bù Lễ
kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5).
Thứ ba (04/5/2021):
Sáng:

07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện), Đ/c Trần Minh Trọng (Phó Bí thư Thường trực
Huyện ủy) dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phần: Theo Thư mời số 04/TM-UBND, ngày 29/4/2021 của Ủy
ban nhân dân huyện.
Địa điểm: Hội trường UBND huyện.

Chiều: 13 giờ 30: Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Tối:

19 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Lãnh đạo Ban Tuyên giáo
Huyện ủy dự chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ
2021-2026.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: UBND xã Minh Lập.

Thứ tư (05/5/2021):
Sáng:

1. 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTVTU - Bí thư Huyện ủy - Chủ
tịch HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
2. 08 giờ 00: Đ/c Trần Minh Trọng (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phó BCĐ bầu cử huyện) làm việc với Thường trực Đảng ủy và đi kiểm
tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số điểm bầu cử trên địa bàn thị
trấn Chơn Thành (Đảng ủy thị trấn chuẩn bị báo cáo ngắn gọn tiến độ
chuẩn bị công tác bầu cử theo kế hoạch).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Thường trực HĐND-UBNDUBMTTTQVN thị trấn.

Địa điểm: Đảng ủy thị trấn Chơn Thành.
3. 08 giờ 00: Đ/c Trịnh Văn Khái (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận kiêm
Chủ tịch UBMTTQVN huyện, thành viên BCĐ bầu cử huyện) làm việc
với Thường trực Đảng ủy và đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
tại một số điểm bầu cử trên địa bàn xã Minh Thắng (Đảng ủy xã chuẩn bị
báo cáo ngắn gọn tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử theo kế hoạch).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Thường trực HĐND-UBNDUBMTTQVN xã.
Địa điểm: Đảng ủy xã Minh Thắng.
4. 08 giờ 00: Đ/c Phan Văn Mạnh (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy,
thành viên BCĐ bầu cử huyện) làm việc với Thường trực Đảng ủy và đi
kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại
biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số điểm bầu cử trên địa
bàn xã Thành Tâm (Đảng ủy xã chuẩn bị báo cáo ngắn gọn tiến độ chuẩn
bị công tác bầu cử theo kế hoạch).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Thường trực HĐND-UBNDUBMTTQVN xã.
Địa điểm: Đảng ủy xã Thành Tâm.
5. 08 giờ 00: Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo
- GĐ Trung tâm BDCT huyện, thành viên BCĐ bầu cử huyện) làm việc
với Thường trực Đảng ủy và đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
tại một số điểm bầu cử trên địa bàn xã Minh Long (Đảng ủy xã chuẩn bị
báo cáo ngắn gọn tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử theo kế hoạch).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Thường trực HĐND-UBNDUBMTTQVN xã.
Địa điểm: Đảng ủy xã Minh Long.
6. 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hưng (UVBTV - Chánh Thanh tra huyện,
thành viên BCĐ bầu cử huyện) làm việc với Thường trực Đảng ủy và đi
kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại
biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số điểm bầu cử trên địa
bàn xã Minh Lập (Đảng ủy xã chuẩn bị báo cáo ngắn gọn tiến độ chuẩn bị
công tác bầu cử theo kế hoạch).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Thường trực HĐND-UBNDUBMTTQVN xã.
Địa điểm: Đảng ủy xã Minh Lập.
7. 08 giờ 00: Đ/c Bùi Ngọc Phương (UVBTV - Chỉ huy trưởng Ban
CHQS huyện, thành viên BCĐ bầu cử huyện) làm việc với Thường trực
Đảng ủy và đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
2

XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số
điểm bầu cử trên địa bàn xã Quang Minh (Đảng ủy xã chuẩn bị báo cáo
ngắn gọn tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử theo kế hoạch).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Thường trực HĐND-UBNDUBMTTQVN xã.
Địa điểm: Đảng ủy xã Quang Minh.
Chiều: 1. 13 giờ 30: Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
2. 14 giờ 00: Đ/c Đặng Hiếu Thảo (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức kiêm
Trưởng phòng Nội vụ, thành viên BCĐ bầu cử huyện) làm việc với
Thường trực Đảng ủy và đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
tại một số điểm bầu cử trên địa bàn xã Nha Bích (Đảng ủy xã chuẩn bị báo
cáo ngắn gọn tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử theo kế hoạch).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Thường trực HĐND-UBNDUBMTTTQVN xã.
Địa điểm: Đảng ủy xã Nha Bích.
3. 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hải Vân (UVBTV - PCTUBND huyện,
thành viên BCĐ bầu cử huyện), đ/c Văn Công Tâm (UVBTV - Trưởng
Công an huyện, thành viên BCĐ bầu cử huyện) làm việc với Thường trực
Đảng ủy và đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số
điểm bầu cử trên địa bàn xã Minh Hưng (Đảng ủy xã chuẩn bị báo cáo
ngắn gọn tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử theo kế hoạch).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Thường trực HĐND-UBNDUBMTTQVN xã.
Địa điểm: Đảng ủy xã Minh Hưng.
Tối:

19 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Lãnh đạo Ban Tuyên giáo
Huyện ủy dự chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: UBND xã Minh Long.

Thứ năm (06/5/2021):
Sáng:

08 giờ 00: Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì tại điểm cầu huyện
Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã về triển khai công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 20212026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Giao Phòng Nội vụ huyện và
Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị nội dung báo cáo thời lượng khoảng 05 phút
gửi về Văn phòng Huyện ủy chậm nhất 10 giờ 00 phút ngày 05/5/2021).
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Thành phần tại điểm cầu huyện (Phòng họp A - UBND huyện): Đại
diện lãnh đạo: Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện, các Ban
xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐNDUBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa
và Thông tin, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện, Ban CHQS huyện,
Trung tâm Y tế huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Thành phần tại điểm cầu các xã, thị trấn: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy
và Chủ tịch UBND xã, thị trấn chủ trì; các thành phần có liên quan do
Đảng ủy xã, thị trấn triệu tập.
Chiều: 13 giờ 30: Các đồng chí Thường trực và Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua
năm 2021.
Địa điểm: Hội trường UBND huyện.
Tối:

19 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Lãnh đạo Ban Tuyên giáo
Huyện ủy dự chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: UBND xã Minh Thành.

Thứ sáu (07/5/2021):
Sáng:

1. 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện) tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND
tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường UBND huyện.
2. 10 giờ 00: Các đồng chí Thường trực Huyện ủy cùng Đoàn công tác của
Đ/c Nguyễn Văn Lợi (UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước) đi kiểm
tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số điểm bầu cử trên địa bàn
huyện (Giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu chương trình đoàn đi gửi về
Văn phòng Huyện ủy chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/5/2021).
3. 08 giờ 00: Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo GĐ Trung tâm BDCT huyện) chủ trì Hội nghị báo cáo viên tháng 5/2021
(trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu các xã, thị trấn).
Thành phần: Theo Thông báo số 11-TB/BTGHU ngày 29/4/2021 của
Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp A - UBND huyện.

Chiều: 1. 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện) tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND
tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: UBND xã Minh Lập (Xe 93A - 0775).
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2. 13 giờ 30: Đ/c Trần Minh Trọng (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy)
làm việc tại trụ sở.
(Lịch làm việc này thay thư mời họp)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Huỳnh Thanh Xuân
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