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 22 tháng 8 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 34 - Từ ngày 23/8/2021 đến 29/8/2021)
______________________________

THỨ HAI (NGÀY 23/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện
Dương Hoài Pha dự Hội nghị (trực tuyến) của Lãnh đạo tỉnh và các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải.
Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT,
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục Thuế, VP: CV Lịch, CV Nhân.
- 03 HTX trên địa bàn (giao phòng Tài chính – Kế hoạch gửi thư mời) và 05
doanh nghiệp tiêu biểu (đề nghị Chi cục Thuế gửi thư mời).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A-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 đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt dự Hội nghị (trực tuyến) UBND tỉnh
thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp
và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Thanh tra, Chi cục Thống
kê, VP: CVP, CV Lịch, CV Tiên.
Thời gian, địa điểm: 14g00, 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 đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha chủ trì họp (trực tuyến)
với các đơn vị tư vấn về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Chơn
Thành, việc lập quy hoạch phân khu các phường trực thuộc thị xã; công tác
lập quy hoạch sử dụng đất huyện giai đoạn 2021-2030.
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Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Ban CHQS huyện, Kinh tế - Hạ tầng, Tài
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thông
tin, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Các đơn vị tư vấn (Phòng Kinh tế và Hạ tầng,
Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo), VP: PCVP Võ Văn Sơn, CV Nhân.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
THỨ BA (NGÀY 24/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt dự họp Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha chủ trì họp về công tác
GPMB dự án KCN và dân cư Becamex - Bình Phước.
Thành phần tham dự:
- Mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện;
- Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư HTKT Becamex - Bình Phước.
- TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế
hoạch, GĐ.Trung tâm PTQĐ huyện, GĐ.Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ
huyện, Chủ tịch UBND xã: Minh Thành, Thành Tâm và thị trấn Chơn Thành,
VP: PCVP Võ Văn Sơn.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Văn Hưng:
(1) Họp về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện (trực tuyến
từ huyện đến xã, thị trấn).
Thành phần tham dự:
* Tại phòng họp A – UBND huyện:
- Kính mời dự: Thường trực Huyện ủy và các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy;
- Văn phòng Huyện ủy; Thành viên BCĐ phòng chống Covid-19 huyện
(UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo, GĐ.Trung tâm Y tế huyện, Liên đoàn
Lao động huyện, Công an huyện, BCHQS huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng,
phòng Lao động TB&XH, phòng Tài chính – Kế hoạch), VP: CVP, CV Tuyền.
* Tại phòng họp B – UBND huyện: Các thành viên BCĐ phòng chống Covid19 huyện (trừ các thành viên đã dự tại phòng họp A), VP: PCVP Võ Văn Sơn.

3

* Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận, một số thành viên chủ chốt của Ban Chỉ đạo phòng
chống Covid-19 cấp xã (do UBND các xã, thị trấn mời).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A, phòng họp B – UBND huyện
và phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn.
(2) Dự họp trực tuyến định kỳ với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 (Lưu ý: Nội dung này duy trì tổ chức định kỳ trực tuyến từ
tỉnh đến cấp huyện, xã vào lúc 16g00 ngày thứ Ba, thứ Năm, Chủ nhật).
Thời gian, địa điểm: 16g00, tại phòng họp A, phòng họp B – UBND huyện
và phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn.
THỨ TƯ (NGÀY 25/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Dương
Hoài Pha họp về: (1) Công tác giải tỏa mặt bằng thi công các tuyến đường trên
địa bàn thị trấn Chơn Thành (UBND thị trấn Chơn Thành và các đơn vị chuẩn
bị báo cáo nội dung thực hiện Thông báo số 123/TB-UBND ngày 12/5/2021
của UBND huyện và các đề xuất kiến nghị); (2) Thông qua: mức hỗ trợ đào
tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp
sản xuất nông nghiệp; dự án bố trí tái định cư và hỗ trợ đất ở cho các hộ dân
thuộc dự án Mở rộng Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành.
Thành phần tham dự:
- Mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính - Kế hoạch,
GĐ. Ban QLDA ĐTXD huyện, Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện, Bí thư và
Chủ tịch UBND thị trấn Chơn Thành, VP: CVP, PCVP Võ Văn Sơn, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A-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 chủ trì họp triển khai
kế hoạch tổ chức năm học 2021-2022 (phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị).
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo các
đơn vị: phòng Nội vụ, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Văn hóa và Thông
tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn;
Hiệu trưởng các Trường học trực thuộc huyện (giao Phòng Giáo dục và Đào
tạo mời), VP: CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện
Dương Hoài Pha họp: (1) Thống nhất điều chỉnh hướng tuyến các dự án:
đường phía Tây QL13, đường Đại Nam – Minh Lập (theo Thông báo số
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365/TB-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh); (2) Về công tác GPMB dự
án và thông qua hệ số điều chỉnh giá đất dự án đường giao thông phía Tây
QL13 kết nối Chơn Thành – Hoa Lư trên địa bàn huyện Chơn Thành.
Thành phần tham dự:
- Đại diện: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ban QLDA ĐT XD tỉnh (có
thư mời riêng);
- TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP. Tài chính - Kế
hoạch, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD, Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện, Chủ
tịch UBND xã: Minh Lập, Minh Hưng, Minh Long, VP: PCVP. Võ Văn Sơn.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A - 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 đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
THỨ NĂM (NGÀY 26/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng dự kỳ họp thứ 2- HĐND
xã Minh Thắng.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thắng (Xe 93A-000.18).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân chủ trì quán triệt Hội
nghị (trực tuyến) tập huấn chuyên sâu hệ thống quản lý chất lượng và đánh
giá nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (theo Kế hoạch số 128/KHUBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện).
Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 20/8/2021 của
UBND huyện; VP: PCVP Thuý, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha đi kiểm tra, giám sát công
tác giao nhận hàng hóa và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh
nghiệp trong khu công nghiệp (Xe 93A-000.18).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện
Dương Hoài Pha làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về: Thống nhất
điều chỉnh, bổ sung vị trí quy hoạch đất ở tại một số khu vực, nhằm đảm bảo
thống nhất giữa quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch sử dụng đất của
huyện (theo Thông báo số 365/TB-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh);
tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài
nguyên và Môi trường; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái
định cư tại dự án Khu Công nghiệp và Dân cư Becamex – Bình Phước (theo
Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện).
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Kính mời cùng dự: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải.
Thành phần tham dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ Chi nhánh
VPĐKĐĐ huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, VP: PCVP Võ Văn Sơn.
Thời gian, địa điểm: 14g30, tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường (Xe 93A-0570).
2. Chủ tịch và các Phó UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn
Văn Hưng dự họp giao ban trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng
chống dịch Covid-19 (Thành phần tham dự như ngày thứ Ba).
Thời gian, địa điểm: 16g00, tại phòng họp A, phòng họp B – UBND huyện
và các xã, thị trấn.
THỨ SÁU (NGÀY 27/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện họp Thành viên UBND
huyện mở rộng, thông qua các nội dung: (1) Kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội năm 2022; (2) Kịch bản điều hành kinh tế xã hội, NSNN năm 2021 trước
diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19; (3) Kế hoạch điều hòa giảm chi
thường xuyên, tăng chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021;
(4) Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết 05NQ/TU của BCH Tỉnh ủy.
Thành phần tham dự:
- Mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Lãnh đạo UBMTTQVN
huyện, Lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Chi cục trưởng Chi cục
Thống kê, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện;
- Các Ủy viên UBND huyện (Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện,
TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường,
TP.Tư pháp, TP.Văn hóa – Thông tin) và Thủ trưởng các đơn vị: Giáo dục và
Đào tạo, Thanh tra, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn
hóa – Thể thao, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm Dịch vụ Nông
nghiệp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, PCVP Võ Văn Sơn,
CV Lịch, CV Tiên, CV Tuyền, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A-UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng dự kỳ họp thứ 2 - HĐND
xã Quang Minh.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Quang Minh (Xe 93A-000.18).
3. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Văn Mạnh dự kỳ họp thứ 2 –
HĐND xã Minh Long.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Long.
4. Thường trực HĐND huyện phân công Phó Trưởng ban KT-XH HĐND
huyện Đỗ Thị Vân dự kỳ họp thứ 2 - HĐND xã Minh Lập
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Lập.
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CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Dương
Hoài Pha dự họp (trực tuyến) cùng Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh làm việc
với Nhóm đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh về báo cáo việc lập quy hoạch tỉnh.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải.
Thành phần tham dự: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch,
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông
nghiệp và PTNT, VP: CVP, PCVP Võ Văn Sơn, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
THỨ BẢY (NGÀY 28/8):
SÁNG - CHIỀU:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác phòng chống
dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
CHỦ NHẬT (NGÀY 29/8):
SÁNG:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác phòng chống
dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó UBND huyện và Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn
Văn Hưng dự họp giao ban trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng
chống dịch Covid-19 (Thành phần tham dự như ngày thứ Ba).
Thời gian, địa điểm: 16g00, tại phòng họp A, phòng họp B – UBND huyện
và các xã, thị trấn.

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Bùi Phước Linh

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 22 tháng 8 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 34 - Từ ngày 23/8/2021 đến 29/8/2021)
______________________________

THỨ HAI (NGÀY 23/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện
Dương Hoài Pha dự Hội nghị (trực tuyến) của Lãnh đạo tỉnh và các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải.
Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT,
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục Thuế, VP: CV Lịch, CV Nhân.
- 03 HTX trên địa bàn (giao phòng Tài chính – Kế hoạch gửi thư mời) và 05
doanh nghiệp tiêu biểu (đề nghị Chi cục Thuế gửi thư mời).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A-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 đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt dự Hội nghị (trực tuyến) UBND tỉnh
thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp
và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Thanh tra, Chi cục Thống
kê, VP: CVP, CV Lịch, CV Tiên.
Thời gian, địa điểm: 14g00, 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 đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha chủ trì họp (trực tuyến)
với các đơn vị tư vấn về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Chơn
Thành, việc lập quy hoạch phân khu các phường trực thuộc thị xã; công tác
lập quy hoạch sử dụng đất huyện giai đoạn 2021-2030.
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Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Ban CHQS huyện, Kinh tế - Hạ tầng, Tài
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thông
tin, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Các đơn vị tư vấn (Phòng Kinh tế và Hạ tầng,
Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo), VP: PCVP Võ Văn Sơn, CV Nhân.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
THỨ BA (NGÀY 24/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt dự họp Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha chủ trì họp về công tác
GPMB dự án KCN và dân cư Becamex - Bình Phước.
Thành phần tham dự:
- Mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện;
- Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư HTKT Becamex - Bình Phước.
- TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế
hoạch, GĐ.Trung tâm PTQĐ huyện, GĐ.Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ
huyện, Chủ tịch UBND xã: Minh Thành, Thành Tâm và thị trấn Chơn Thành,
VP: PCVP Võ Văn Sơn.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Văn Hưng:
(1) Họp về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện (trực tuyến
từ huyện đến xã, thị trấn).
Thành phần tham dự:
* Tại phòng họp A – UBND huyện:
- Kính mời dự: Thường trực Huyện ủy và các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy;
- Văn phòng Huyện ủy; Thành viên BCĐ phòng chống Covid-19 huyện
(UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo, GĐ.Trung tâm Y tế huyện, Liên đoàn
Lao động huyện, Công an huyện, BCHQS huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng,
phòng Lao động TB&XH, phòng Tài chính – Kế hoạch), VP: CVP, CV Tuyền.
* Tại phòng họp B – UBND huyện: Các thành viên BCĐ phòng chống Covid19 huyện (trừ các thành viên đã dự tại phòng họp A), VP: PCVP Võ Văn Sơn.
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* Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận, một số thành viên chủ chốt của Ban Chỉ đạo phòng
chống Covid-19 cấp xã (do UBND các xã, thị trấn mời).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A, phòng họp B – UBND huyện
và phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn.
(2) Dự họp trực tuyến định kỳ với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 (Lưu ý: Nội dung này duy trì tổ chức định kỳ trực tuyến từ
tỉnh đến cấp huyện, xã vào lúc 16g00 ngày thứ Ba, thứ Năm, Chủ nhật).
Thời gian, địa điểm: 16g00, tại phòng họp A, phòng họp B – UBND huyện
và phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn.
THỨ TƯ (NGÀY 25/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Dương
Hoài Pha họp về: (1) Công tác giải tỏa mặt bằng thi công các tuyến đường trên
địa bàn thị trấn Chơn Thành (UBND thị trấn Chơn Thành và các đơn vị chuẩn
bị báo cáo nội dung thực hiện Thông báo số 123/TB-UBND ngày 12/5/2021
của UBND huyện và các đề xuất kiến nghị); (2) Thông qua: mức hỗ trợ đào
tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp
sản xuất nông nghiệp; dự án bố trí tái định cư và hỗ trợ đất ở cho các hộ dân
thuộc dự án Mở rộng Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành.
Thành phần tham dự:
- Mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính - Kế hoạch,
GĐ. Ban QLDA ĐTXD huyện, Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện, Bí thư và
Chủ tịch UBND thị trấn Chơn Thành, VP: CVP, PCVP Võ Văn Sơn, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A-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 chủ trì họp triển khai
kế hoạch tổ chức năm học 2021-2022 (phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị).
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo các
đơn vị: phòng Nội vụ, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Văn hóa và Thông
tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn;
Hiệu trưởng các Trường học trực thuộc huyện (giao Phòng Giáo dục và Đào
tạo mời), VP: CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện
Dương Hoài Pha họp: (1) Thống nhất điều chỉnh hướng tuyến các dự án:
đường phía Tây QL13, đường Đại Nam – Minh Lập (theo Thông báo số

4

365/TB-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh); (2) Về công tác GPMB dự
án và thông qua hệ số điều chỉnh giá đất dự án đường giao thông phía Tây
QL13 kết nối Chơn Thành – Hoa Lư trên địa bàn huyện Chơn Thành.
Thành phần tham dự:
- Đại diện: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ban QLDA ĐT XD tỉnh (có
thư mời riêng);
- TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP. Tài chính - Kế
hoạch, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD, Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện, Chủ
tịch UBND xã: Minh Lập, Minh Hưng, Minh Long, VP: PCVP. Võ Văn Sơn.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A - 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 đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
THỨ NĂM (NGÀY 26/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng dự kỳ họp thứ 2- HĐND
xã Minh Thắng.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thắng (Xe 93A-000.18).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân chủ trì quán triệt Hội
nghị (trực tuyến) tập huấn chuyên sâu hệ thống quản lý chất lượng và đánh
giá nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (theo Kế hoạch số 128/KHUBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện).
Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 20/8/2021 của
UBND huyện; VP: PCVP Thuý, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha đi kiểm tra, giám sát công
tác giao nhận hàng hóa và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh
nghiệp trong khu công nghiệp (Xe 93A-000.18).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện
Dương Hoài Pha làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về: Thống nhất
điều chỉnh, bổ sung vị trí quy hoạch đất ở tại một số khu vực, nhằm đảm bảo
thống nhất giữa quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch sử dụng đất của
huyện (theo Thông báo số 365/TB-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh);
tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài
nguyên và Môi trường; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái
định cư tại dự án Khu Công nghiệp và Dân cư Becamex – Bình Phước (theo
Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện).
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Kính mời cùng dự: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải.
Thành phần tham dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ Chi nhánh
VPĐKĐĐ huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, VP: PCVP Võ Văn Sơn.
Thời gian, địa điểm: 14g30, tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường (Xe 93A-0570).
2. Chủ tịch và các Phó UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn
Văn Hưng dự họp giao ban trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng
chống dịch Covid-19 (Thành phần tham dự như ngày thứ Ba).
Thời gian, địa điểm: 16g00, tại phòng họp A, phòng họp B – UBND huyện
và các xã, thị trấn.
THỨ SÁU (NGÀY 27/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện họp Thành viên UBND
huyện mở rộng, thông qua các nội dung: (1) Kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội năm 2022; (2) Kịch bản điều hành kinh tế xã hội, NSNN năm 2021 trước
diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19; (3) Kế hoạch điều hòa giảm chi
thường xuyên, tăng chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021;
(4) Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết 05NQ/TU của BCH Tỉnh ủy.
Thành phần tham dự:
- Mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Lãnh đạo UBMTTQVN
huyện, Lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Chi cục trưởng Chi cục
Thống kê, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện;
- Các Ủy viên UBND huyện (Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện,
TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường,
TP.Tư pháp, TP.Văn hóa – Thông tin) và Thủ trưởng các đơn vị: Giáo dục và
Đào tạo, Thanh tra, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn
hóa – Thể thao, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm Dịch vụ Nông
nghiệp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, PCVP Võ Văn Sơn,
CV Lịch, CV Tiên, CV Tuyền, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A-UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng dự kỳ họp thứ 2 - HĐND
xã Quang Minh.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Quang Minh (Xe 93A-000.18).
3. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Văn Mạnh dự kỳ họp thứ 2 –
HĐND xã Minh Long.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Long.
4. Thường trực HĐND huyện phân công Phó Trưởng ban KT-XH HĐND
huyện Đỗ Thị Vân dự kỳ họp thứ 2 - HĐND xã Minh Lập
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Lập.
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CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Dương
Hoài Pha dự họp (trực tuyến) cùng Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh làm việc
với Nhóm đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh về báo cáo việc lập quy hoạch tỉnh.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải.
Thành phần tham dự: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch,
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông
nghiệp và PTNT, VP: CVP, PCVP Võ Văn Sơn, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
THỨ BẢY (NGÀY 28/8):
SÁNG - CHIỀU:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác phòng chống
dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
CHỦ NHẬT (NGÀY 29/8):
SÁNG:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác phòng chống
dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó UBND huyện và Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn
Văn Hưng dự họp giao ban trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng
chống dịch Covid-19 (Thành phần tham dự như ngày thứ Ba).
Thời gian, địa điểm: 16g00, tại phòng họp A, phòng họp B – UBND huyện
và các xã, thị trấn.

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Bùi Phước Linh

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 22 tháng 8 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 34 - Từ ngày 23/8/2021 đến 29/8/2021)
______________________________

THỨ HAI (NGÀY 23/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện
Dương Hoài Pha dự Hội nghị (trực tuyến) của Lãnh đạo tỉnh và các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải.
Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT,
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục Thuế, VP: CV Lịch, CV Nhân.
- 03 HTX trên địa bàn (giao phòng Tài chính – Kế hoạch gửi thư mời) và 05
doanh nghiệp tiêu biểu (đề nghị Chi cục Thuế gửi thư mời).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A-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 đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt dự Hội nghị (trực tuyến) UBND tỉnh
thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp
và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Thanh tra, Chi cục Thống
kê, VP: CVP, CV Lịch, CV Tiên.
Thời gian, địa điểm: 14g00, 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 đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha chủ trì họp (trực tuyến)
với các đơn vị tư vấn về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Chơn
Thành, việc lập quy hoạch phân khu các phường trực thuộc thị xã; công tác
lập quy hoạch sử dụng đất huyện giai đoạn 2021-2030.
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Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Ban CHQS huyện, Kinh tế - Hạ tầng, Tài
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thông
tin, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Các đơn vị tư vấn (Phòng Kinh tế và Hạ tầng,
Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo), VP: PCVP Võ Văn Sơn, CV Nhân.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
THỨ BA (NGÀY 24/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt dự họp Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha chủ trì họp về công tác
GPMB dự án KCN và dân cư Becamex - Bình Phước.
Thành phần tham dự:
- Mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện;
- Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư HTKT Becamex - Bình Phước.
- TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế
hoạch, GĐ.Trung tâm PTQĐ huyện, GĐ.Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ
huyện, Chủ tịch UBND xã: Minh Thành, Thành Tâm và thị trấn Chơn Thành,
VP: PCVP Võ Văn Sơn.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Văn Hưng:
(1) Họp về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện (trực tuyến
từ huyện đến xã, thị trấn).
Thành phần tham dự:
* Tại phòng họp A – UBND huyện:
- Kính mời dự: Thường trực Huyện ủy và các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy;
- Văn phòng Huyện ủy; Thành viên BCĐ phòng chống Covid-19 huyện
(UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo, GĐ.Trung tâm Y tế huyện, Liên đoàn
Lao động huyện, Công an huyện, BCHQS huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng,
phòng Lao động TB&XH, phòng Tài chính – Kế hoạch), VP: CVP, CV Tuyền.
* Tại phòng họp B – UBND huyện: Các thành viên BCĐ phòng chống Covid19 huyện (trừ các thành viên đã dự tại phòng họp A), VP: PCVP Võ Văn Sơn.
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* Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận, một số thành viên chủ chốt của Ban Chỉ đạo phòng
chống Covid-19 cấp xã (do UBND các xã, thị trấn mời).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A, phòng họp B – UBND huyện
và phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn.
(2) Dự họp trực tuyến định kỳ với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 (Lưu ý: Nội dung này duy trì tổ chức định kỳ trực tuyến từ
tỉnh đến cấp huyện, xã vào lúc 16g00 ngày thứ Ba, thứ Năm, Chủ nhật).
Thời gian, địa điểm: 16g00, tại phòng họp A, phòng họp B – UBND huyện
và phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn.
THỨ TƯ (NGÀY 25/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Dương
Hoài Pha họp về: (1) Công tác giải tỏa mặt bằng thi công các tuyến đường trên
địa bàn thị trấn Chơn Thành (UBND thị trấn Chơn Thành và các đơn vị chuẩn
bị báo cáo nội dung thực hiện Thông báo số 123/TB-UBND ngày 12/5/2021
của UBND huyện và các đề xuất kiến nghị); (2) Thông qua: mức hỗ trợ đào
tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp
sản xuất nông nghiệp; dự án bố trí tái định cư và hỗ trợ đất ở cho các hộ dân
thuộc dự án Mở rộng Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành.
Thành phần tham dự:
- Mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính - Kế hoạch,
GĐ. Ban QLDA ĐTXD huyện, Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện, Bí thư và
Chủ tịch UBND thị trấn Chơn Thành, VP: CVP, PCVP Võ Văn Sơn, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A-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 chủ trì họp triển khai
kế hoạch tổ chức năm học 2021-2022 (phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị).
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo các
đơn vị: phòng Nội vụ, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Văn hóa và Thông
tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn;
Hiệu trưởng các Trường học trực thuộc huyện (giao Phòng Giáo dục và Đào
tạo mời), VP: CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện
Dương Hoài Pha họp: (1) Thống nhất điều chỉnh hướng tuyến các dự án:
đường phía Tây QL13, đường Đại Nam – Minh Lập (theo Thông báo số
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365/TB-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh); (2) Về công tác GPMB dự
án và thông qua hệ số điều chỉnh giá đất dự án đường giao thông phía Tây
QL13 kết nối Chơn Thành – Hoa Lư trên địa bàn huyện Chơn Thành.
Thành phần tham dự:
- Đại diện: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ban QLDA ĐT XD tỉnh (có
thư mời riêng);
- TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP. Tài chính - Kế
hoạch, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD, Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện, Chủ
tịch UBND xã: Minh Lập, Minh Hưng, Minh Long, VP: PCVP. Võ Văn Sơn.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A - 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 đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
THỨ NĂM (NGÀY 26/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng dự kỳ họp thứ 2- HĐND
xã Minh Thắng.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thắng (Xe 93A-000.18).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân chủ trì quán triệt Hội
nghị (trực tuyến) tập huấn chuyên sâu hệ thống quản lý chất lượng và đánh
giá nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (theo Kế hoạch số 128/KHUBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện).
Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 20/8/2021 của
UBND huyện; VP: PCVP Thuý, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha đi kiểm tra, giám sát công
tác giao nhận hàng hóa và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh
nghiệp trong khu công nghiệp (Xe 93A-000.18).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện
Dương Hoài Pha làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về: Thống nhất
điều chỉnh, bổ sung vị trí quy hoạch đất ở tại một số khu vực, nhằm đảm bảo
thống nhất giữa quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch sử dụng đất của
huyện (theo Thông báo số 365/TB-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh);
tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài
nguyên và Môi trường; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái
định cư tại dự án Khu Công nghiệp và Dân cư Becamex – Bình Phước (theo
Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện).
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Kính mời cùng dự: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải.
Thành phần tham dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ Chi nhánh
VPĐKĐĐ huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, VP: PCVP Võ Văn Sơn.
Thời gian, địa điểm: 14g30, tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường (Xe 93A-0570).
2. Chủ tịch và các Phó UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn
Văn Hưng dự họp giao ban trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng
chống dịch Covid-19 (Thành phần tham dự như ngày thứ Ba).
Thời gian, địa điểm: 16g00, tại phòng họp A, phòng họp B – UBND huyện
và các xã, thị trấn.
THỨ SÁU (NGÀY 27/8):
SÁNG:
1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện họp Thành viên UBND
huyện mở rộng, thông qua các nội dung: (1) Kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội năm 2022; (2) Kịch bản điều hành kinh tế xã hội, NSNN năm 2021 trước
diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19; (3) Kế hoạch điều hòa giảm chi
thường xuyên, tăng chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021;
(4) Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết 05NQ/TU của BCH Tỉnh ủy.
Thành phần tham dự:
- Mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Lãnh đạo UBMTTQVN
huyện, Lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Chi cục trưởng Chi cục
Thống kê, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện;
- Các Ủy viên UBND huyện (Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện,
TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường,
TP.Tư pháp, TP.Văn hóa – Thông tin) và Thủ trưởng các đơn vị: Giáo dục và
Đào tạo, Thanh tra, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn
hóa – Thể thao, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm Dịch vụ Nông
nghiệp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, PCVP Võ Văn Sơn,
CV Lịch, CV Tiên, CV Tuyền, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A-UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng dự kỳ họp thứ 2 - HĐND
xã Quang Minh.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Quang Minh (Xe 93A-000.18).
3. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Văn Mạnh dự kỳ họp thứ 2 –
HĐND xã Minh Long.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Long.
4. Thường trực HĐND huyện phân công Phó Trưởng ban KT-XH HĐND
huyện Đỗ Thị Vân dự kỳ họp thứ 2 - HĐND xã Minh Lập
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Lập.
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CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Dương
Hoài Pha dự họp (trực tuyến) cùng Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh làm việc
với Nhóm đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh về báo cáo việc lập quy hoạch tỉnh.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải.
Thành phần tham dự: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch,
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông
nghiệp và PTNT, VP: CVP, PCVP Võ Văn Sơn, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân đi kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
THỨ BẢY (NGÀY 28/8):
SÁNG - CHIỀU:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác phòng chống
dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
CHỦ NHẬT (NGÀY 29/8):
SÁNG:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác phòng chống
dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó UBND huyện và Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn
Văn Hưng dự họp giao ban trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng
chống dịch Covid-19 (Thành phần tham dự như ngày thứ Ba).
Thời gian, địa điểm: 16g00, tại phòng họp A, phòng họp B – UBND huyện
và các xã, thị trấn.

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Bùi Phước Linh

