ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 26 tháng 02 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 09 (từ ngày 01/3/2021 đến 05/3/2021)
----Thứ hai (01/3/2021):
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) làm việc tại trụ sở.
2. 14 giờ 00: Đ/c Trần Minh Trọng (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy)
dự Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND
huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cùng dự: Đ/c Huỳnh Thanh Xuân (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy).
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN huyện.
Thứ ba (02/3/2021):
Sáng:

1. 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện) dự Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu
người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh
khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cùng dự: Đ/c Huỳnh Thanh Xuân (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy).
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh (Xe 93A - 0775).
2. Đ/c Trần Minh Trọng (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.

Chiều: 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện - Chủ tịch UBBC huyện), Đ/c Trần Minh Trọng
(Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) dự họp Ủy ban bầu cử huyện.
Thành phần, nội dung, chương trình họp: Do UBBC huyện (Phòng Nội
vụ) chuẩn bị.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND huyện.
Thứ tư (03/3/2021):
Sáng:

1. 07 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện) dự Lễ giao, nhận quân năm 2021.
Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Xe 93A - 0775).
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 nghe UBND huyện và các ngành báo cáo
tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND huyện.
2. Đ/c Trần Minh Trọng (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.

Thứ năm (04/3/2021):
Sáng:

1. 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 04/2021.
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.

Chiều: 14 giờ 00: Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì tại điểm cầu
huyện Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XI và thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng (hình thức
trực tuyến từ tỉnh đến huyện và các xã, thị trấn).
Thành phần tại điểm cầu huyện (Hội trường Huyện ủy):
+ Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trên địa
bàn thị trấn Chơn Thành.
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ huyện (các đồng chí là Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn dự tại
điểm cầu của địa phương mình).
+ Thường trực Đảng ủy Công ty cổ phần cao su Sông Bé.
+ Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
+ Các đồng chí báo cáo viên cấp huyện (các đồng chí đang công tác
tại Đảng ủy các xã, thị trấn dự tại điểm cầu của địa phương mình).
+ Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy;
Ban Chấp hành các Đảng bộ: Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế huyện.
+ Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính
trị - xã hội huyện; Ban Giám hiệu và giáo viên giảng dạy môn giáo dục
công dân, lịch sử các trường THPT (Chơn Thành, Chu Văn An), Trung
tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.
Thành phần tại điểm cầu các xã, thị trấn: (Chủ trì: Bí thư Đảng ủy xã,
thị trấn).
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn.
+ Các đồng chí báo cáo viên cấp huyện đang công tác tại xã, thị trấn.
+ Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể xã, thị trấn.
+ Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn.
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+ Đảng ủy xã, thị trấn mời thêm thành phần là Ban Giám hiệu và giáo
viên giảng dạy môn giáo dục công dân, lịch sử các trường THCS trên địa bàn
(Trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm dự tại điểm cầu xã Nha Bích).
Lưu ý: Đề nghị các điểm cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19; các đại biểu đeo khẩu trang, ngồi giãn cách.
Thứ sáu (05/3/2021):
Sáng: 1. 7 giờ 30: Họp Thường trực Huyện ủy (phiên thứ 17 - khóa XII).
Cùng dự: Đ/c Đặng Hiếu Thảo (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện
ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện), Đ/c Huỳnh Thanh Xuân (HUV Chánh Văn phòng Huyện ủy).
Nội dung: Công tác cán bộ, giải quyết kiến nghị của các cơ quan, đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. 09 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên thứ 10 - khóa XII).
Cùng dự: Đ/c Huỳnh Thanh Xuân (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy).
Nội dung: Công tác cán bộ.
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều: 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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