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THÔNG BÁO 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND; UBND HUYỆN 

Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 
 

 

Thứ hai 24/8/2020:  

Sáng:  

1- 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì làm việc với các 

ngành nghe báo cáo các nội dung: 

- Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị hướng xử lý trong công 

tác đầu tư công và bồi thường giải tỏa;  

- Công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết 8 tháng về đầu tư công và công tác bồi 

thường giải tỏa trên địa bàn huyện. 

Mời dự: lãnh đạo các ngành: TCKH, TNMT, QLĐT, Trung tâm PTQĐ, Ban 

QLDA-ĐTXD. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Nguyễn Xuân 

Trường, Lê Văn Hùng cùng dự.  

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện. 

2- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Trần Hồng Dung dự kỳ họp thứ 11 (bất thường) HĐND xã Phước Sang 

khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. 

 Địa điểm: Hội trường B - UBND xã Phước Sang. 

Chiều:  

1- 13g30: Chủ tic̣h UBND huyêṇ Đoàn Văn Đồng dư ̣làm việc với Thường 

trực Tỉnh ủy về tình hình đầu tư công.  

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy. 

2- 14g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp chi bộ Văn phòng 

HĐND-UBND huyện. Mời dự: Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-

UBND huyện.  

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện. 
 

 

Thứ ba 25/8/2020: 

Sáng:  

1- 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy 

thông qua các nội dung:  

- Tờ trình phân công công tác các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện khóa V;  
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- Công tác cán bộ;  

- Hồ sơ phát triển đảng viên và chuyển đảng chính thức. 

Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy. 

2- 9g00: Ủy quyền lãnh đạo phòng QLĐT dự khảo sát, bàn bạc tìm giải 

pháp xử lý thoát nước để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia 

giao thông.  

Địa điểm: Hiện trường tại Km 48+280 đường ĐT 741. 

Chiều:  

1- 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng kiểm 

tra sát hạch, xét tuyển đặc cách viên chức cấp huyện (phòng Nội vụ chuẩn bị nội 

dung và thư mời thành phần dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên 

viên Trương Thanh Trâm cùng dự.  

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện. 

2- 15g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp góp ý xây 

dựng hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương. Mời dự: lãnh đạo: phòng TC-KH, UBND các xã, thị trấn.  

Địa điểm: Tại phòng khách, Tầng 1, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh. 
 

 

Thứ tư 26/8/2020: 

Sáng: 

1- 8g00: Chủ tic̣h UBND huyêṇ Đoàn Văn Đồng đi kiểm tra tiến độ thi 

công các công trình trên địa bàn huyện, gồm: đường ĐH 514, đường ĐH 515, 

ĐH 519, đường Trần Quang Diệu nối dài, đường Trần Hưng Đạo nối dài (Ban 

QLDA-ĐTXD và Trung tâm PTQĐ chuẩn bị báo cáo tiến độ và khó khăn vướng 

mắc). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng đi.  

Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở HĐND-UBND huyện để cùng đi. 

2- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ phát động cuộc thi “Tuyến đường hoa” tại 

các khu dân cư trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2020 do UBMTTQVN huyện tổ 

chức.  

Địa điểm: Hội trường A - Khối vận huyện. 

3- 9g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban Tổ 

chức Tết Trung thu năm 2020 (phòng LĐTBXH chuẩn bị nội dung và thư mời 

thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn 

Thị Mai cùng dự. 

 Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện. 

4- 8g00: Ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS, phòng TN-MT khảo sát thực địa khu 

vực quy hoạch căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu khu vực phòng thủ huyện. 

Mời dự: lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ; lãnh đạo 

UBND và cán bộ địa chính các xã: An Bình và Tam Lập. Chánh Văn phòng 
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Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường, Trương Thanh Trâm cùng 

đi.  

Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở HĐND-UBND xã Tam Lập để cùng đi. 

Chiều:  

1- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban Chỉ đạo 

thực hiện Quy chế dân chủ huyện thông qua các nội dung: 

- Chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban chỉ đạo Tỉnh về thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.  

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 

07/11/2018 của Chính phủ trên địa bàn huyện; Báo cáo công tác quy chế dân chủ 

9 tháng đầu năm 2020 và xét khen thưởng Quy chế dân chủ, giai đoạn 2015-2020.  

Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn 

Vinh cùng dự.  

Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy. 
 

 

Thứ năm 27/8/2020: 

Sáng: 

1- 8g00: Chủ tic̣h UBND huyêṇ Đoàn Văn Đồng chủ trì phiên họp thứ 63 

của UBND huyện thông qua các nội dung:  

- Báo cáo chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh tháng 8/2020; Chương trình làm việc tháng 9/2020 của UBND huyện (Văn 

phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).  

- Thông qua các dự thảo Kế hoạch: 

+ Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/HU ngày 

13/8/2020 của Ban Chấp hành Huyện ủy về “Phát huy tối đa các nguồn lực, tiếp tục 

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo kết nối đồng bộ, phù hợp với 

định hướng phát triển của tỉnh Bình Dương” (phòng QLĐT chuẩn bị nọi dung). 

+ Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/HU ngày 

13/8/2020 của Ban Chấp hành Huyện ủy “Tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao gắn với sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm và xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, đi đôi với bảo vệ môi trường” (phòng Kinh tế chuẩn bị 

nội dung). 

Mời dự: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, BTT UBMTTQVN 

huyện, Văn phòng Huyện ủy, đại diện lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, Thành 

viên UBND huyện, lãnh đạo: phòng LĐTBXH, Ban QLDA-ĐTXD, chi nhánh 

VPĐK đất đai huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Trung tâm Y tế, Xí ngiệp CTCC 

huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm GDNN-GDTX, Trạm Chăn 

nuôi và Thú y, Trung tâm VH-TT-TT, Chi cục Thuế, Kho bạc, Chi cục Thống kê. 

Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự.  

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện. 

Chiều:  
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1- 14g00: Chủ tic̣h UBND huyêṇ Đoàn Văn Đồng dư ̣họp giao ban Thường 

trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngoc̣ Ánh cùng dư.̣  

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy. 

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì làm việc với 

Công ty CP Cao su Phước Hòa về tình hình xây dựng trong khu dân cư Phước 

Hòa (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung). Mời dự: lãnh đạo các ngành QLĐT, 

TNMT, UBND xã Phước Hòa, Công ty CP cao su Phước Hòa (phòng QLĐT 

mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân 

Trường cùng dự.  

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện. 
 

 

Thứ sáu 28/8/2020:  

Sáng: 

1- 8g00: Chủ tic̣h UBND huyêṇ Đoàn Văn Đồng dự Phiên họp UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 8/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung: Báo 

cáo chỉ đạo và điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 

8 năm 2020; Chương trình làm việc tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh; Quy chế 

tổ chức hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn 

tỉnh; Đề nghị xây dựng Nghi quyết về Quy định trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng 

đồng; trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên 

địa bàn tỉnh.  

Mời dự: TT. HĐND huyện; lãnh đạo các ngành: TNMT, TCKH, QLĐT, 

Kinh tế, Nội vụ, LĐTBXH, GDĐT, Y tế, Tư pháp, Thanh tra, VH-TT, Công an, 

Ban CHQS huyện, Chi cục Thuế, Ban QLDA-ĐTXD, Kho bạc, Chi cục Thống kê, 

Trung tâm VH-TT-TT, Trung tâm Y tế, Xí nghiệp CTCC, Trung tâm PTQĐ, 

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng 

dự, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. 

 Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện. 

2- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ 

tịch UBND huyện Trần Hồng Dung đi thăm và chúc mừng các vị chức sắc, chức 

việc, nhà tu hành nhân dịp Đại lễ Vu Lan năm 2020.  

Địa điểm: Theo Kế hoạch số 30/KH-MTTQ-BTT ngày 11/8/2020 của Ban 

Thường trực UBMTTQVN huyện. 

3- 10g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Lễ giỗ tưởng niệm 54 

năm Ngày mất của Nữ Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng Vũ Trang Nhân dân Đoàn Thị 

Liên (10/7 âm lịch) do Tỉnh đoàn tổ chức. 

 Địa điểm: Nông trường TNXP tỉnh Bình Dương tại xã An Thái. 

Chiều: 

1- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp nghe 

phòng GD-ĐT báo cáo: đề xuất công tác sửa chữa năm 2021; tình hình chuẩn bị 
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khai giảng năm học mới. Mời dự: Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng GD-ĐT, 

lãnh đạo: phòng TCKH, QLĐT. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, 

chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.  

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện. 
2-  

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 29/8/2020 - 30/8/2020) 
- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc. 

- CBCC: Nguyễn Xuân Trường, Võ Thị Ngọc Trâm. 
 

Thông báo này thay thư mời họp 

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

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

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT.HU; TT.HĐND; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- UBMTTQVN huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Các Trường THPT, GDNN-GDTX; 

- UBND các xã, TT; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh 
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