
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO            Phú Giáo, ngày 10 tháng 5 năm 2019    

                          * 

 Số 20 - LLV/HU 

  

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

(Tuần lễ từ 13/5 đến 17/5/2019) 

----- 

Thứ hai (ngày 13/5):  

Sáng  07 giờ 30’:  

- Ban Thường vụ Huyện ủy đi thăm các tổ chức Phật giáo nhân 

dịp Đại lễ Phật Đản, Phật Lịch 2563 - Dương lịch 2019 (có kế 

hoạch riêng). 

- Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 2074-QĐ/HU, ngày 

03/5/2019 của BTV Huyện ủy làm việc với Đảng bộ xã An Long 

về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quyết định số 711-

QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc phê 

duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra theo 

Quyết định 2074-QĐ/HU, ngày 03/5/2019 của BTV Huyện ủy. 

 Địa điểm: Hội trường UBND xã An Long. 

Chiều 13 giờ 30’: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 2074 -QĐ/HU, ngày 

03/5/2019 của BTV Huyện ủy làm việc với Đảng bộ xã An Linh 

về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quyết định số 711-

QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc phê 

duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra theo 

Quyết định 2074-QĐ/HU, ngày 03/5/2019 của BTV Huyện ủy. 

 Địa điểm: Hội trường UBND xã An Linh. 

14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

tiếp và làm việc với phóng viên Đài Phát thanh & Truyền hình 

tỉnh Bình Dương (có chương trình riêng). 

 Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy. 

Thứ ba (ngày 14/5): 

Sáng 07 giờ 30’: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 2074-QĐ/HU, ngày 

03/5/2019 của BTV Huyện ủy làm việc với Đảng bộ xã Tân 

Hiệp về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quyết định số 711-

QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc phê 
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duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra theo 

Quyết định 2074-QĐ/HU, ngày 03/5/2019 của BTV Huyện ủy. 

 Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hiệp. 

Thứ tư (ngày 15/5): 

Sáng 07 giờ 30’:  

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND 

huyện chủ trì Đoàn giám sát của HĐND huyện về “Công tác 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện” (Theo 

Thông báo số 20/TB-ĐGS, ngày 26/4/2019 của HĐND huyện). 

 Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện. 

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ 

trì Hội nghị sơ kết 03 năm về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (theo Thông báo số 403-

TB/HU, ngày 10/5/2019). 

 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện. 

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 năm (ngày 16/5): 

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

 Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy. 

Chiều 13 giờ 30’: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 2074-QĐ/HU, ngày 

03/5/2019 của BTV Huyện ủy làm việc với Đảng bộ thị trấn 

Phước Vĩnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quyết định 

số 711-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về 

việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra theo 

Quyết định 2074-QĐ/HU, ngày 03/5/2019 của BTV Huyện ủy. 

 Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh. 

Thứ sáu (ngày 17/5): 

Sáng 08 giờ 00’:  

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ 

kết 03 năm về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” (theo Công văn số 2310-CV/TU, ngày  

08/5/2019). 
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* Cùng dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

 Địa điểm: Hội trường A - Công an tỉnh. 

- Đ/c Nguyễn văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự 

Lễ phát động tháng nhân đạo năm 2019 với chủ đề “Kết nối chia 

sẻ lan tỏa và trao quà mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa 

chỉ nhân đạo” do Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức. 

 Địa điểm: Hội trường A - Khối Vận huyện. 

Chiều 14 giờ 00’: 

-  Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 

20 năm thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương BDIF 

và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. 

 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh. 

-  Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Phú Giáo chuẩn 

bị công tác tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Tỉnh. 

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên theo Quyết định số 

1413-QĐ/HU, ngày 18/5/2018 của BTV Huyện ủy. 

 Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy. 

Lịch làm việc này thay thư mời họp. 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: 

http://phugiao.binhduong.gov.vn) 

 T/L BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:  PHÓ 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, Lê Thanh Sang 

- Lưu VPHU, Tú.   

http://phugiao.binhduong.gov.vn/

		2019-05-10T14:27:51+0700
	Việt Nam
	Huyện ủy Phú Giáo<pgi@bdu.dcs.vn> đã ký lên văn bản này!




