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THÔNG BÁO 

LỊCH LÀM VIỆC C A THƯỜNG TRỰC HĐND; UBND HUYỆN 

Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021 
 

 

Thứ hai 12/7/2021:  

Sáng: 

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Nguyễn Thị Kim Hương dự thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ hai - HĐND 

huyện khóa V thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, gồm: 

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát 

triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 

2021 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung); 

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Phú Giáo, giai đoạn 2016- 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện, giai đoạn 2021 - 2025 (phòng TCKH 

chuẩn bị nội dung); 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thông qua đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đến năm 2040 (phòng QLĐT chuẩn bị 

nội dung). 

Mời dự: Lãnh đạo và thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; đại 

diện: Ban Pháp chế HĐND huyện; BTT UBMTTQ Việt nam huyện; lãnh đạo: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án ĐTXD, Phòng Kinh tế, Phòng 

LĐ- TBXH, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng GD- ĐT, Phòng VHTT, Phòng 

Y tế, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo 

Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền, Bùi Thị Hồng cùng dự. 

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện. 

2- 8g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Hội nghị 

toàn thể Đoàn Hội thẩm Nhân dân huyện.  

Địa điểm: Trụ sở Tòa án Nhân dân huyện. 

 

Chiều:  

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị trực tuyến 

nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và công tác tham gia phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo lịch Huyện ủy). 
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Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Trung tâm y tế, Ban CHQS huyện, Công an 

huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai 

cùng dự. 

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện. 

2- 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ 

tịch UBND huyện Trần Hồng Dung tiếp tục dự thẩm tra các nội dung trình kỳ họp 

thứ hai - HĐND huyện khóa V thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, gồm: (1) Báo cáo, 

tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; (2) Báo cáo tình hình 

thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2021; (3) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 

tháng đầu năm 2021. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết kế hoạch điều chỉnh đầu tư 

công năm 2021; (4) Báo cáo và Tờ trình cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 3); (5) Tờ trình cho ý kiến về dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm 2022; (6) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao 

UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm 

quyền của HĐND huyện (phòng TCKH chuẩn bị nội dung). 

Mời dự: Lãnh đạo và thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; đại 

diện: Ban Pháp chế HĐND huyện; BTT UBMTTQ VN huyện; lãnh đạo: Phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, Phòng Kinh tế, Phòng 

QLĐT, Phòng TNMT huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên 

Hà Thị Hiền, Lê Văn Hùng, Bùi Thị Hồng cùng dự. 

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện. 

3- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự thẩm tra các nội 

dung trình kỳ họp thứ hai - HĐND huyện khóa V thuộc lĩnh vực Pháp chế, gồm:  

- Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác kiểm 

sát 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; 

- Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân huyện về tình hình hoạt động 

ngành Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; 

- Báo cáo công tác thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021; 

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về quốc 

phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; 

- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; 

Mời dự: Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện, đại diện: Ban KT-XH, đại 

diện lãnh đạo: Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục 

THA dân sự huyện, Công an huyện,. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, 

chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự.  

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy 
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4- 15g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự thẩm tra các nội 

dung trình kỳ họp thứ hai - HĐND huyện khóa V thuộc lĩnh vực Pháp chế, gồm:  

- Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; 

- Báo cáo về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; 

- Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Mời dự: Thành viên Ban Pháp chế; đại diện Ban Kinh tế - xã hội; đại diện 

lãnh đạo: Phòng TCKH, Thanh tra huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo 

Lộc, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. 

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy 

 

Thứ ba 13/7/2021: 

Sáng:  

1- 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện lần thứ 11 (mở rộng) khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 (Theo lịch Huyện 

ủy). 

Địa điểm: phòng họp BCH Đảng bộ huyện. 

1- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị trực tuyến 

sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 (theo lịch Huyện ủy).  

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện. 

 

Chiều: 

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Nguyễn Thị Kim Hương dự thẩm tra Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 

gửi đến kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa IV.  

Mời dự: Thành viên Ban Pháp chế, Thành viên Ban KT-XH, đại diện lãnh đạo: 

phòng TNMT, phòng QLĐT, Ban QLDA-ĐTXD, phòng Kinh tế, Công an huyện, 

Trung tâm Y tế, Trung tâm viễn thông Phú Giáo, Điện lực Phú Giáo, Xí nghiệp 

CTCC, Chi nhánh VPĐKDĐ, UBND xã Phước Hoà, VP HĐND - UBND phụ trách 

bộ phận Một cửa. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị 

Hiền, Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.  

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.  

 
 

Thứ Tư 14/7/2021:  
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Sáng:  

1- 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự tiếp xúc cử tri các xã: Tân 

Long, An Linh, Tam Lập, Tân Hiệp và thị trấn Phước Vĩnh trước kỳ họp thứ Hai 

- HĐND tỉnh khóa X, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 (hình thức trực 

tuyến, theo Công văn số 47/MTTQ-BTT ngày 09/7/2021 của Ban Thường trực 

UBMTTQ VN huyện). 

Đia điểm và thành phần tham dự: 

+ Tại điểm cầu huyện (Hội trường A - UBND huyện): Thường trực HĐND 

huyện, Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện, đại biểu HĐND huyện được bầu 

tại 05 đơn vị: Tân Long, An Linh, Tam Lập, Tân Hiệp và thị trấn Phước Vĩnh; đại 

diện lãnh đạo: phòng TNMT, QLĐT, Kinh tế, Ban QLDA-ĐTXD, Văn phòng 

ĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên 

Lê Văn Hùng, Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. 

+ Tại điểm cầu các xã: Tân Long, An Linh, Tam Lập, Tân Hiệp và thị trấn 

Phước Vĩnh (phòng họp trực tuyến cấp xã): Đại diện: Cấp ủy, Thường trực 

HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ VN, cử tri (theo Công văn 

số 47/MTTQ-BTT ngày 09/7/2021 của Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện). 

 

Chiều: 

1- 14g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND-

UBND huyện. 

Mời dự: Các đồng chí Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện. 

 

Thứ Năm 15/7/2021: 

Sáng:  

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp trực tuyến 

(bằng phần mềm Zoom) về công tác chuẩn bị tổ chức kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển 

dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022 (Theo Công văn 

số 1155/SGDĐT-TCCB ngày 09/7/2021 của Sở GD-ĐT; phòng Nội vụ huyện 

chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần mời dự). 

Địa điểm: Hội trường phòng GD-ĐT huyện. 

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Hội đồng 

tách thửa các trường hợp cá biệt trên địa bàn huyện (phòng TNMT chuẩn bị nội 

dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, 

chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.  

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

3- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường 

trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. 

Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy. 

4- 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

Mời dự: Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu 

HĐND đơn vị: xã Tân Long, An Linh, Tam Lập, Tân Hiệp và thị trấn Phước 

Vĩnh. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng 

dự.  

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện. 

 

Thứ Sáu 16/7/2021: 

Sáng: 

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua báo 

cáo đền bù dự án Trường Tiểu học Phước Vĩnh B (phòng TNMT chuẩn bị nội 

dung). 

Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Trưởng phòng 

TNMT, Giám đốc Trung tâm PTQĐ, Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD, Giám đốc 

Chi nhánh VPĐK đất đai, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh. Phó Chánh Văn 

phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.  

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện. 

 

Chiều:  

1- 13g30: Lãnh đão UBND huyện dự cùng Thường trực Huyện ủy tiếp và 

làm việc với đồng chí Bí thư tỉnh ủy về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện (Trung tâm y tế huyện chuẩn bị báo cáo) (Theo lịch Huyện 

ủy).  

Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên  viên Nguyễn Thị Mai 

cùng dự. 

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện. 

 

Lưu ý: Đề nghị thủ trưởng các ngành triển khai thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị và bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, 

người lao động luân phiên làm việc tại nhà theo quy định tại Công văn  

số 496/UBND-NC ngày 02/6/2021 của UBND huyện. 
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* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 17/7/2021 - 18/7/2021) 
- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc - PCVP 

- CBCC: Lê Văn Hùng, Lê Ngọc Dung. 

 

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: 
- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng; 

- Văn phòng UBND tỉnh BD; 

- TT.HU; TT.HĐND; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- UBMTTQVN huyện; 

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

- Các Trường THPT, GDNN-GDTX; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                            

TL. CH  TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PH  CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguy n Tuấn Vinh 

 

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