ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 07 tháng 12 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 50 (từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018)
----Thứ hai (10/12/2018):
Sáng:

- 07 giờ 20: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Đại biểu HĐND tỉnh) dự kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa IX.
Thời gian: Đến hết ngày 12/12/2018.
Địa điểm: Hội trường tỉnh. (Xe 93A - 0775).
- 13 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện) dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ
chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm
2018 đối với chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Thành phần đoàn cùng dự: Theo Quyết định số 1327-QĐ/HU, ngày
04/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy, gồm các đồng chí: Đỗ Thị
Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Trần Thị
Trang Nhung (HUV - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Phan Thị
Bích Ngọc (Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy).
Địa điểm: Phòng họp Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
- Các đồng chí UVBTV Huyện ủy dự kiểm kiểm điểm, đánh giá, xếp loại
chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo,
quản lý năm 2018 đối với chi, đảng bộ trực thuộc theo Quyết định số
1327-QĐ/HU, ngày 04/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chiều: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch
HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (11/12/2018):
Sáng:

- 07 giờ 20: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Đại biểu HĐND tỉnh) tiếp tục dự kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa IX.
Thời gian: Cả ngày.
Địa điểm: Hội trường tỉnh. (Xe 93A - 0775).
- 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện) trực tiếp công dân định kỳ.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng TN-MT, Thanh tra, Ban Tiếp công dân huyện.
Địa điểm: Ban tiếp công dân - UBND huyện.

- Các đồng chí UVBTV Huyện ủy dự kiểm kiểm điểm, đánh giá, xếp loại
chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo,
quản lý năm 2018 đối với chi, đảng bộ trực thuộc theo Quyết định số
1327-QĐ/HU, ngày 04/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện), Đ/c Tạ Hữu Dũng (UVBTV - Phó Chủ tịch
UBND huyện), Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên
giáo Huyện ủy), Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận
Huyện ủy) dự họp Tổ 2 Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI.
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Như Tuân (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện),
Đ/c Hà Duy Đạt (UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện), Đ/c
Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy) dự họp Tổ 1 Đại
biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XI.
Địa điểm: Phòng họp A - UBND huyện.
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện
ủy), Đ/c Nguyễn Chát (UVBTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện) dự họp
Tổ 3 Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XI.
Địa điểm: Phòng họp B - UBND huyện.
Thứ tư (12/12/2018):
Sáng: - 07 giờ 20: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Đại biểu HĐND tỉnh) tiếp tục dự kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa IX.
Thời gian: Cả ngày.
Địa điểm: Hội trường tỉnh. (Xe 93A - 0775).
- 13 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện) dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ
chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm
2018 đối với chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
Thành phần đoàn cùng dự: Theo Quyết định số 1327-QĐ/HU, ngày
04/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy, gồm các đồng chí: Vũ Nhật
Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy), Nguyễn Thị Hồng Điệp
(Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy).
Địa điểm: Phòng họp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
- Các đồng chí UVBTV Huyện ủy dự kiểm kiểm điểm, đánh giá, xếp loại
chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo,
quản lý năm 2018 đối với chi, đảng bộ trực thuộc theo Quyết định số
1327-QĐ/HU, ngày 04/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch
HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
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Thứ năm (13/12/2018):
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy)
dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và
tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 đối với chi bộ Ban Tổ
chức Huyện ủy.
Thành phần đoàn cùng dự: Theo Quyết định số 1327-QĐ/HU, ngày
04/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy, gồm các đồng chí: Trần Minh
Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Cao Ngọc Tấn (Ủy
viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy).
Địa điểm: Phòng họp Ban Tổ chức Huyện ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện) chủ trì họp kiểm điểm HĐND huyện và các Ban
của HĐND huyện năm 2018.
Thành phần:
+ Thường trực HĐND huyện.
+ Trưởng, phó các Ban của HĐND huyện.
+ Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.
+ Chuyên viên HĐND huyện.
Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.
- Các đồng chí UVBTV Huyện ủy dự kiểm kiểm điểm, đánh giá, xếp loại
chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo,
quản lý năm 2018 đối với chi, đảng bộ trực thuộc theo Quyết định số
1327-QĐ/HU, ngày 04/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều: 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy),
Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch
HĐND huyện) dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng,
đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 đối với
chi bộ Văn phòng Huyện ủy.
Thành phần đoàn cùng dự: Theo Quyết định số 1327-QĐ/HU, ngày
04/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy, gồm các đồng chí: Vũ Nhật Khoát
(UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn
phòng Huyện ủy), Hồ Như Hoa (Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy).
Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thứ sáu (14/12/2018):
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện) dự Hội nghị tổng kết công tác huấn
luyện chiến đấu năm 2018 trong LLVT huyện.
Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện. (Xe 93A - 0775).
- Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch
HĐND huyện) làm việc tại trụ sở.
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- 08 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND huyện dự Lễ
khánh thành Trùng tu tôn tạo di tích lịch sử cấp Quốc gia mộ 3000 người.
Địa điểm: Khu di tích mộ 3000 người (phường An Lộc, thị xã Bình Long).
- Các đồng chí UVBTV Huyện ủy dự kiểm kiểm điểm, đánh giá, xếp loại
chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo,
quản lý năm 2018 đối với chi, đảng bộ trực thuộc theo Quyết định số
1327-QĐ/HU, ngày 04/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều: 13 giờ 30: Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm
2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo
đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thành phần:
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI).
+ Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé cùng dự.
+ Báo cáo viên cấp huyện.
+ Trưởng, Phó các ban, ngành, đoàn thể huyện và cấp tương đương.
+ Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên và toàn thể đảng viên các chi bộ trực
thuộc Đảng bộ huyện.
+ BCH Đảng bộ: Công an huyện, Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện.
+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND
các xã, thị trấn.
+ Giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân, lịch sử tại các trường
THPT, THCS, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn huyện. (Giao
Đảng ủy các xã, thị trấn thông báo đến thành phần là giáo viên dạy môn
giáo dục công dân, lịch sử tại các trường THCS trên địa bàn)
Địa điểm: Hội trường UBND huyện.
* Lưu ý: Đề nghị các đoàn kiểm điểm tại các đơn vị ở xa liên hệ Văn
phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện để bố trí xe đưa
đón các đoàn đi dự kiểm điểm.
(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
Lê Xuân Phần
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