
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO             Phú Giáo, ngày 02 tháng 11 năm 2018    

                          * 

 Số 45 - LLV/HU 

LỊCH LÀM VIỆC 
của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy  

(Tuần lễ từ 05/11 đến 10/11/2018) 

----- 

Thứ hai (ngày 05/11):  

Sáng 07 giờ 15’:  

- Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy,  HĐND - UBND 

Huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần. 

- TTHU ủy quyền đại diện lãnh đạo UBND huyện đi thăm, động viên lực 

lượng huấn luyện thực binh phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình 

Dương năm 2018. 

 Địa điểm: Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.  

Thứ ba (ngày 06/11):  

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c 

Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng 

định kỳ. 

 Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy. 

Thứ tư (ngày 07/11):  

Cả ngày: TTHU chỉ đạo luyện tập các cuộc họp phục vụ công tác diễn tập 

huyện Phú Giáo năm 2018, thời gian và thành phần cụ thể như sau: 

07 giờ 30’: Kỳ họp bất thường của HĐND huyện ra Nghị quyết chuyển địa 

phương sang thời chiến. 

09 giờ 15’: Chỉ thị đảm bảo tác chiến phòng thủ. 

13 giờ 45’: Thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) và Nghị 

quyết lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện tác chiến phòng thủ. 

(Ban CHQS huyện và Công an huyện chuẩn bị nội dung, thư mời, thành 

phần tham gia luyện tập) 

* Thành phần dự: + Thường trực Huyện ủy (03 đ/c); 

 + Ban lãnh đạo: Công an huyện, Ban CHQS huyện; 

 + Thành phần khung tập theo Quyết định số 25/QĐ-

UBND, ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo. 

 Địa điểm: Hội trường A -  Ban CHQS huyện. 

15 giờ 00’: Thông qua kế hoạch bảo đảm an ninh - chính trị trong thời chiến 

(điều chỉnh). 

* Thành phần dự: + Đ/c Đoàn Văn Đồng, PBT - CT. UBND huyện; 

 + Thành phần khung tập theo Quyết định số 25/QĐ-

UBND, ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo. 

 Địa điểm: Hội trường Công an huyện. 
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Thứ năm (ngày 08/11): 

Sáng 07 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy. 

 Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy. 

10 giờ 30’: BTV Huyện ủy tiếp và làm việc với đồng chí Trần Thanh 

Liêm, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh (có Chương trình riêng). 

Thứ sáu (ngày 09/11): 

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

chủ trì Hội nghị giao ban công tác Kiểm tra - Tổ chức 6 tháng cuối năm 2018 

(có Chương trình riêng). 

 Địa điểm: Trụ sở xã An Linh. 

Thứ bảy (ngày 10/11): 

Cả ngày: TTHU dự và chỉ đạo diễn tập thử lần I, thời gian và thành phần cụ 

thể như sau: 

07 giờ 30’: Kỳ họp bất thường của HĐND huyện ra Nghị quyết chuyển địa 

phương sang thời chiến. 

09 giờ 15’: Chỉ thị đảm bảo tác chiến phòng thủ. 

13 giờ 45’: Thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) và Nghị 

quyết lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện tác chiến phòng thủ. 

(Ban CHQS huyện và Công an huyện chuẩn bị nội dung, thư mời, thành 

phần tham gia luyện tập) 

* Thành phần dự: + Thường trực Huyện ủy (03 đ/c); 

 + Ban lãnh đạo: Công an huyện, Ban CHQS huyện; 

 + Thành phần khung tập theo Quyết định số 25/QĐ-

UBND, ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo. 

 Địa điểm: Hội trường A -  Ban CHQS huyện. 

15 giờ 00’: Thông qua kế hoạch bảo đảm an ninh - chính trị trong thời chiến 

(điều chỉnh). 

* Thành phần dự: + Đ/c Đoàn Văn Đồng, PBT - CT. UBND huyện; 

 + Thành phần khung tập theo Quyết định số 25/QĐ-

UBND, ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo. 

 Địa điểm: Hội trường Công an huyện. 

 Lịch làm việc này thay thư mời họp. 

 T/L BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:  CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TTTU, VPTU,   
- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu, UVTV-   

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,     

- Các đ/c Huyện ủy viên,    

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,  

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện, 

- Hộp thư Công vụ, Vũ Hải Lý 

- Lưu VPHU, Tú.   
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