ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÀU BÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 479 /TB-UBND

Bàu Bàng, ngày 24 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND
huyện Bàu Bàng từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021
Thứ Hai ngày 27/12/2021:
Sáng:
9 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phú Cường dự 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 Tài chính - Kế hoạch, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện (Trung tâm Y tế
chuẩn bị báo cáo tuần).
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
- Chánh Văn phòng và C/v: Loan cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.
Chiều:
14 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện họp nghe Văn phòng
báo cáo công việc xử lý trong tuần.
- Lãnh đạo Văn phòng.
ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.
15 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp nghe các
ngành báo cáo tình hình thực hiện các trình tự, thủ tục đối với Khu điều trị
Phong Thạnh, Bệnh viện Dã chiến số 4 và số 6 (phòng Tài chính - Kế hoạch
và phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung)
MD: Lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô
thị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế, Công ty TNHH Phong
Thạnh.
- Lãnh đạo Văn phòng và C/v Bình cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.
Thứ Ba ngày 28/12/2021:
Sáng:
7 giờ 30: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
MD: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, 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.
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ĐĐ: Ban Tiếp công dân huyện.
7 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tham dự kỳ họp thứ Ba
(thường lệ cuối năm 2021), HĐND xã Tân Hưng khóa XII, nhiệm kỳ 20212026.
ĐĐ: Hội trường UBND xã Tân Hưng.
7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phú Cường dự Hội nghị quán triệt,
triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi
phạm hành chính (Hình thức trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams,
Theo Giấy mời 1741/GM-STP ngày 17/12/2021 của Sở Tư pháp tỉnh).
MD: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, phòng Tư pháp huyện.
- Chánh Văn phòng và C/v Duy cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp các cơ quan, đơn vị.
8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện dự làm việc với Đoàn Giám sát Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh “thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên
địa bàn tỉnh, kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” (Theo lịch làm
việc của UBND tỉnh).
ĐĐ: Hội trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (tháp B, tầng 20).
9 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thương họp nghe Đoàn Thanh
tra thông qua Biên bản thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc
gia xây dựng Nông thôn mới tại huyện Bàu Bàng giai đoạn 2010 - 2020.
MD: Thủ trưởng các đơn vị: phòng Kinh tế, phòng Tài chính - Kế hoạch,
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện và đơn vị thi công (do
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện mời).
- Chánh Văn phòng và C/v Quang cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.
Chiều:
13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phú Cường chủ trì họp xét nâng
lương trước hạn (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
MD: Thủ trưởng các đơn: Ban Tổ chức Huyện ủy, Liên đoàn Lao động
huyện, Thanh tra huyện, phòng Nội vụ và phòng Giáo dục - Đào tạo.
- Chánh Văn phòng và C/v Thảo cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.
14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện dự phiên họp UBND tỉnh lần thứ 6 (Thường kỳ
tháng 12/2021) thông qua các nội dung: (1) Dự thảo Quy định mức độ khôi
phục tình trạng ban đầu của đất nước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh; (2) Dự
thảo Quyết định phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc và
hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; (3) Dự thảo Kế
hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; (4) Chương
trình làm việc tháng 01/2022 của UBND tỉnh (Theo lịch làm việc của
UBND tỉnh).
ĐĐ: Phòng họp A - UBND tỉnh.
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14 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thương chủ trì họp nghe
phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện Thông báo số
327/TB-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi khảo sát một số khu đất trên địa bàn
huyện.
MD: Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Trưởng phòng Quản lý đô thị
và Chủ tịch UBND xã Lai Hưng.
- Chánh Văn phòng và C/v Quang cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.
Thứ Tư ngày 29/12/2021:
Sáng:
7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phú Cường dự họp trực tuyến quán
triệt triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh từ đầu
năm 2022 (Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
MD: Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
- Phó Chánh Văn phòng và C/v Nương cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.
7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện tham dự kỳ họp thứ Ba (thường lệ cuối năm
2021), HĐND xã Cây Trường II khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
ĐĐ: Hội trường UBND xã Cây Trường II.
7 giờ 30: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện tham dự kỳ họp thứ Ba (thường lệ
cuối năm 2021), HĐND xã Long Nguyên khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
ĐĐ: Hội trường UBND xã Long Nguyên.
7 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tham dự kỳ họp thứ Ba
(thường lệ cuối năm 2021), HĐND xã Lai Hưng khóa XII, nhiệm kỳ 20212026.
ĐĐ: Hội trường UBND xã Lai Hưng.
8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí
thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân trên địa bàn huyện năm
2021 (Có thư mời và chương trình riêng).
ĐĐ: Hội trường huyện.
8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thương dự họp Ban Chỉ đạo
công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn tỉnh
nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh năm 2021 (Theo lịch làm việc của
UBND tỉnh).
ĐĐ: Phòng họp B - UBND tỉnh.
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Chiều:
13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thương chủ
trì họp nghe phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện thu
hồi đất các công trình phúc lợi trên địa bàn huyện (phòng Tài nguyên - Môi
trường chuẩn bị nội dung).
MD: Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Trưởng phòng Quản lý đô thị.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
- Chánh Văn phòng và Các C/v Quang, Bình cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.
14 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thương chủ
trì họp nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo việc triển khai thực hiện
công tác bồi thường, giải tỏa các công trình, dự án trên địa bàn huyện
(Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
MD: Thủ trưởng các đơn vị: phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Quản
lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện, Trung tâm
Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
- Chánh Văn phòng và C/v Quang cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.
Thứ Năm ngày 30/12/2021:
Sáng:
8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Phú Cường dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần 9 (mở
rộng, theo lịch làm việc của Huyện ủy).
- Chánh Văn phòng cùng dự.
ĐĐ: Hội trường huyện.
8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thương tiếp và làm việc với
Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
các công trình, dự án đã và đang triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2019
đến ngày 31/12/2020 trên địa bàn huyện (Cả ngày, theo Thông báo số
4667/TB-ĐKT ngày 22/12/2021 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số
1279/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh).
MD: Lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm
Phát triển quỹ đất (Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu có liên quan để phục vụ Đoàn
kiểm tra).
- Phó Chánh Văn phòng và C/v Quang cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.
Chiều:
14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự họp giao ban khối Nội
chính tháng 12/2021 (Theo lịch làm việc của Huyện ủy).
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MD: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; thủ trưởng các đơn vị: Công an,
Ban Chỉ huy Quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân, Thanh tra, Tư
pháp, Thi hành án dân sự, phòng Nội vụ, phòng Tài nguyên - Môi trường,
Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Chánh Văn phòng và C/v Duy, Phong cùng dự.
ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.
Thứ Sáu ngày 31/12/2021:
Sáng:
8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phú Cường tham dự cùng Đoàn kiểm
tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 trên địa
bàn huyện Bàu Bàng.
ĐĐ: Hội trường A - Công an huyện.
9 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Lễ Kỷ niệm Bình Dương
25 năm phát triển và chào mừng năm mới Xuân Nhâm Dần năm 2022.
ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
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

