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 20 tháng 02 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 08 - Từ ngày 21/02/2022 đến 25/02/2022)
_______________________

THỨ HAI (NGÀY 21/02):
SÁNG:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần 8/2022.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hưng.
Thành phần tham dự: Phó phụ trách phòng Giáo dục và Đào tạo (về công tác dạy
và học trực tiếp trên địa bàn, chuẩn bị làm việc với Bí thư Tỉnh ủy), Phó phụ trách
phòng Nông nghiệp và PTNT (báo cáo về công tác xây dựng Nông thôn mới và
dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn); TP.Nội vụ (báo cáo kết quả thi tuyển
viên chức năm 2021 và công tác thi đua khen thưởng), TP.Tài chính – Kế hoạch
(báo cáo cập nhật tình hình thu – chi NSNN năm 2022), Lãnh đạo Thanh tra
huyện (về các vụ việc khiếu nại tố cáo phát sinh), phòng Tài nguyên và Môi
trường (báo cáo về tình hình giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị), VP: LĐVP.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
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 dự họp trực tuyến với
UBND tỉnh (nội dung: về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện NĐ
71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp B – UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha dự họp UBND tỉnh, nội dung:
Tổ tham mưu phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm Điều hành thông minh
tỉnh; nội dung: (i) Báo cáo tình hình hoạt động của phần mềm kinh tế - xã hội
(LRIS) của tỉnh: Tình hình cập nhật kết nối dữ liệu với IOC tỉnh; tình hình cập
nhật dữ liệu của các Sở, ngành; huyện, thị,thành phố lên hệ thống LRIS; (ii) Thảo
luận, thống nhất trong công tác phối hợp kết nối, cập nhât dữ liệu lên LRIS và
việc kết nối dữ liệu với IOC tỉnh.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo phòng: Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa –
Thông tin, VP: PCVP Võ Văn Sơn, CV Lịch, NV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
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THỨ BA (NGÀY 22/02):
SÁNG:
 Tiếp công dân: Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Thanh tra huyện, Công an huyện (bố trí thành phần cùng dự và lực lượng
đảm bảo ANTT); VP: PCVP Võ Văn Sơn, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 7g30, tại Ban Tiếp công dân-UBND huyện.
1. Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tấn Hải, Phó Chủ
tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng họp giao ban Thường trực HĐND
huyện triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
Mời dự: Chủ tịch UBMTTQVN huyện.
Thành phần tham dự: Trưởng, phó các Ban HĐND huyện, Thường trực
HĐND các xã, thị trấn, VP: CVP, CV Luyến, NV Uyên.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân chủ trì họp nghe báo cáo
về tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022 (phòng
Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn có liên quan chuẩn bị báo cáo).
Thành phần tham dự: Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, TP.Tài chính – Kế
hoạch, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện, Lãnh đạo phòng Tài nguyên và
Môi trường, Chủ tịch UBND các xã: Minh Lập, Minh Long, Minh Hưng, Nha
Bích; Hiệu trưởng các trường có liên quan (giao phòng Giáo dục và Đào tạo
thông báo), VP: PCVP Võ Văn Sơn, CV Lịch, CV Tiên.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp B – UBND huyện.
3. 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 làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha:
(1) Làm việc với hộ ông Phạm Ngọc Danh (thị trấn Chơn Thành) về phương
án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo bờ
kè và mở rộng đường giao thông dọc Suối Bến Đình (phòng Tài nguyên và
Môi trường phối hợp phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung).
Thành phần tham dự: Ông Phạm Ngọc Danh (giao UBND thị trấn Chơn
Thành mời), TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, GĐ. Ban
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QLDA ĐTXD huyện, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND thị trấn Chơn
Thành, VP: PCVP Võ Văn Sơn, CV Lành, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông hồ Phước Hòa.
Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Giám đốc Trung tâm PTQĐ
huyện, Chủ tịch UBND xã Minh Lập, VP: PCVP Võ Văn Sơn, CV Lành, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 23/02):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt dự họp Thường trực Huyện ủy: (1)
Thông qua Đề án nhân sự Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ IV nhiệm
kỳ 2022-2027; (2) Công tác cán bộ; (3) thống nhất nội dung chuẩn bị làm
việc với Bí thư Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp Ban chỉ đạo diễn
tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh huyện Chơn Thành năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
3. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp với Sở
Tài nguyên và Môi trường về xem xét thống nhất giá đất cụ thể làm cơ sở
tính tiền thuê đất cho Công ty CP KCN cao su Bình Long chuyển đổi hình
thức thuê đất thuộc Khu công nghiệp Minh Hưng III.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt chủ trì họp: (1) Giao ban về đầu tư
công: tổng kết công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2021 và nghe báo cáo tiến
độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, tiến độ thực hiện một số dự án
trọng điểm (phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD huyện, UBND
các xã, thị trấn chuẩn bị báo cáo); (2) Ban QLDA ĐTXD huyện báo cáo đề
xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Thành Tâm và phương
án đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2022.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tấn Hải,
Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hưng.
Cùng dự: Các Phó Chủ tịch UBND huyện.
Thành phần tham dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng,
TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Giáo dục và

4

Đào tạo, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD
huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện, Giám đốc Trung tâm
PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, PCVP Võ Văn
Sơn, CV Tiên, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 24/02):
SÁNG:
1. Thường trực HĐND và UBND huyện dự Hội nghị thông tin thời sự quý I/2022.
Thành phần cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện, CVP, PCVP Thuý.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt dự Chương trình trực tuyến Lễ kỷ
niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2022 do Bộ Y tế tổ chức.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: phòng Lao động TB&XH, phòng
Nội vụ, Trung tâm Y tế huyện, VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân dự Đại hội Hội Cựu
Thanh niên xung phong huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha dự Hội nghị tổng kết thực hiện
giao ước thi đua năm 2021, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022.
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách thi đua khen
thưởng phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng (Xe 93A-000.18).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt chủ trì họp Hội đồng thi đua khen
thưởng: xét khen thưởng tổng kết năm 2021.
Cùng dự: Các Phó Chủ tịch UBND huyện.
Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (giao
Thường trực Hội đồng TĐKT huyện mời và gửi tài liệu trước cho các thành
viên nghiên cứu), VP: CVP, CV Luyến.
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.
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THỨ SÁU (NGÀY 25/02):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt chủ trì Hội nghị tổng kết công tác PCTP,
TNXH, XDPT toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện Thông tư số 23/TTBCA; bảo đảm TTATGT, PCCC; vận động toàn dân tự giác giao nộp VK, VLN,
CCHT; công tác nhân quyền năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022
(theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND huyện).
Thành phần tham dự:
- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh;
- Thành viên 05 Ban chỉ đạo và tổ giúp việc do Công an huyện làm thường trực
theo các Quyết định số 827, 828, 829, 830 ngày 21/5/2018 và Quyết định số
3861/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND huyện; VP: CVP, CV Lịch.
- Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Công an 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.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha chủ trì họp thống nhất nội
dung quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm hành chính xã Thành Tâm.
Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo BQL Khu kinh tế tỉnh, GĐ. Công ty TNHH ĐT khai thác nước Bình
Dương, GĐ. Công ty HHP, đơn vị tư vấn (giao phòng Kinh tế và Hạ tầng mời);
- TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, GĐ.Ban QLDA ĐTXD
huyện, Chủ tịch UBND xã Thành Tâm, VP: PCVP Võ Văn Sơn, CV Tiên.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp B - UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện
Dương Hoài Pha họp nghe báo cáo về quy hoạch phân khu các phường theo
Đề án thành lập thị xã.
Thành phần tham dự:
- Các đơn vị tư vấn (giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng mời);
- TP.Kinh tế và Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã:
Minh Hưng, Minh Long, Thành Tâm, Minh Thành và thị trấn Chơn Thành,
VP: CVP, PCVP Võ Văn Sơn, CV Lịch, CV Lành.
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.
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3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân chủ trì họp Hội đồng Phối
hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện về phổ biến văn bản luật mới được Quốc
hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL năm 2022 (phòng Tư pháp
gửi tài liệu và thông báo trực tiếp cho các thành viên tham dự họp).
Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục
pháp luật huyện theo Quyết định số 6345/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của
UBND huyện, VP: CVP, CV Luyến, NV Uyên.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp B - UBND huyện.
THỨ BẢY (NGÀY 26/02):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt cùng Thường trực Huyện ủy đón tiếp
Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra mô hình nhà ở xã hội huyện Chơn
Thành và tình hình phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid-19 của Công ty HAYAT
KIMYA (KCN Becamex Bình Phước); kiểm tra công tác chuẩn bị cho học sinh
học trực tiếp tại trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh.
Cùng đi: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại KCN Becamex – Bình Phước (Xe 93A-000.18).
2. Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hải Vân dự
buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành
về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết năm 2022.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hoài Pha.
Thành phần tham dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài
nguyên và Môi trường, Lãnh đạo: phòng Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp
và PTNT, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Bùi Phước Linh

