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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND
huyện Bàu Bàng từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021
Thứ Hai ngày 22/11/2021:
Sáng:
7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng,
chống Covid-19 tỉnh (Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
MD: Thường trực Huyện ủy; thủ trưởng các đơn vị: Ban Chỉ huy quân sự
huyện, Công an huyện, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Y
tế, Trung tâm Y tế huyện.
- Chánh Văn phòng và C/v: Loan cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.
9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thương chủ trì họp nghe các
ngành báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc đối với các doanh nghiệp ngoài Khu Công nghiệp trên địa bàn huyện
Bàu Bàng.
MD: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: phòng Kinh tế, phòng Y tế, phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội, phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Y tế,
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, Ngân hàng Nhà
nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương.
- Lãnh đạo Văn phòng và C/v: X. Lộc cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.
Chiều:
13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện họp UBND huyện
nghe thông qua dự thảo các nội dung: (1) Báo cáo ước tình hình phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, kế hoạch năm 2022; (2)
Báo cáo ước thu chi ngân sách năm 2021; (3) Báo cáo ước tình hình đầu tư
công năm 2021, kế hoạch năm 2022; (4) Báo cáo kiểm điểm điều hành của
UBND huyện năm 2021; (5) Thông qua chương trình công tác của UBND
huyện năm 2022; (6) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh tháng 11/2021, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021.
MD: - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;
- Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các Ủy viên UBND huyện;
- Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, phòng Y tế, Chi cục
Thuế khu vực Bến Cát, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý Dự án đầu tư khu
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vực huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Chi cục Thống kê khu vực Bàu
Bàng - Dầu Tiếng, Đội Quản lý thị trường số 3, Xí nghiệp Công trình công
cộng, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Trạm Chăn nuôi Thú y, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
- Lãnh đạo Văn phòng và các C/v: X Lộc, Bình, Duy, Loan cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.
Thứ Ba ngày 23/11/2021:
Sáng:
7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Phú Cường tham gia lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ
lãnh đạo quản lý đối tượng 3 năm 2021 (hình thức trực tuyến do Học vi ện
Chính trị khu vực II tổ chức giảng dạy - học tập, từ ngày 23/11/2021 đến
ngày 27/11/2021).
7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Chánh Thanh tra huyện trực tiếp công
dân định kỳ (cả ngày).
MD: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài nguyên - Môi trường, Ủy
ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban
Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
ĐĐ: Ban Tiếp công dân huyện.
Chiều:
14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện dự Lễ ra mắt lực lượng tự vệ trong các d oa nh
nghiệp chưa có tổ chức đảng đang hoạt động trên đ ịa b à n h uy ện B àu
Bàng năm 2021 (Có Thư mời riêng).
- C/v: Duy cùng dự.
ĐĐ: Hội trường A, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thương làm việc với Sở Công
thương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng các công trình điện 110kV trên địa bàn huyện (Theo Công
văn số 2688/SCT-QLNL&KTAT ngày 18/11/2021 của Sở Công Thương).
MD: Lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Kinh tế,
Trung tâm Phát triển quỹ đất.
- Chủ tịch UBND các xã: Lai Hưng và Hưng Hòa.
- Chánh Văn phòng và C/v: X. Lộc cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.
15 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện làm việc với Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng
Chính sách xã hội tỉnh về nhân sự Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách
xã hội huyện Bàu Bàng.
- Phó Chánh Văn phòng và C/v: Trinh cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.
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Thứ Tư ngày 24/11/2021:
Sáng:
8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Công an huyện dự Hội nghị
trực tuyến triển khai Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số
1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị
quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy (Theo Giấy mời số
244/GM-CAT-PC07 ngày 18/11/2021 của Công an tỉnh).
ĐĐ: Hội trường Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh (số 681, đường
Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình
Dương).
8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Phú Cường tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số
140-QĐNS/TW, ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư (Theo lịch làm việc của
Huyện ủy).
- Lãnh đạo phòng Nội vụ cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.
8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thương dự tiếp xúc cử tri sau kỳ
họp lần thứ hai, Quốc hội khóa XV.
ĐĐ: Hội trường Thị ủy Bến Cát.
Chiều:
14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh ( T h e o
lị ch làm việc của UBND tỉnh).
ĐĐ: Phòng họp B - UBND tỉnh.
Thứ Năm ngày 25/11/2021:
Sáng:
7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị Sơ kết thực
hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ
còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020 (Theo Thư mời số 2722/TM-BCĐ
ngày 19/11/2021 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh).
ĐĐ: Phòng họp Trung tâm Sở chỉ huy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Đường
ĐT743, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy (Theo lịch
làm việc của Huyện ủy).
- Phó Chánh Văn phòng cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.
9 giờ 30: Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện dự họp giao
ban tuần với các ngành (Theo lịch làm việc của Huyện ủy).
- Phó Chánh Văn phòng cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.
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Chiều:
14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Thương chủ trì làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Phát
triển Công nghiệp - CTCP về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
các trường hợp tái định cư; giải quyết các trường hợp chưa nhận tiền bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Khu Công nghiệp - Đô thị Bàu
Bàng và Khu Công nghiệp - Đô thị Bàu Bàng mở rộng (phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với Xí nghiệp Phát tri ển Công nghi ệp - Đô thị Bàu
Bàng, Trung Tâm Phát triển chuẩn bị nội dung).
MD: Thường trực Huyện ủy; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và P hát
triển Công nghiệp - CTCP; thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, phòng
Tài Nguyên - Môi trường, phòng Quản lý đô thị, Trung tâm P hát triển quỹ
đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Xí nghiệp Phát triển
Công nghiệp - Đô thị Bàu Bàng; lãnh đạo UBND xã Lai Hưng và thị trấn
Lai Uyên.
- Phó Chánh Văn phòng và C/v: X. Lộc cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.
14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phú Cường dự Hội nghị lấy ý kiến
thống nhất mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện (Theo
lịch làm việc của UBND tỉnh).
- C/v: Nương cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp B - UBND tỉnh.
Thứ Sáu ngày 26/11/2021:
Sáng:
8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp nghe thông qua kế hoạch sửa chữa các
Trường học trên địa bàn huyện năm 2022 (phòng Giáo dục và Đào tạo
chuẩn bị nội dung).
MD: Thủ trưởng các đơn vị: phòng Giáo dục - Đào tạo, phòng T ài chính Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị.
- C/v: Bình cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.
8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thương dự họp giao ban khối
Nội chính năm 2021.
MD: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; thủ trưởng các đơn vị: Công an
huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, T òa án nhân
dân, Thi hành án dân sự, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, P hòng
Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai.
- Chánh Văn phòng và C/v: Duy cùng dự
ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.
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Thông báo lịch làm việc này thay thư mời họp.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT. HU - TT. HĐND;
- Các thành viên UBND;
- Các phòng, ban;
- Các cơ quan Khối đảng;
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Tấn Nam

