ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƢƠNG
HUYỆN ỦY BÀU BÀNG
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bàu Bàng, ngày 24 tháng 6 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần thứ 26 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy
(từ ngày 27-6-2022 đến ngày 01-7-2022)
----Thứ Hai
(27/6)
Sáng

08 giờ 00:

Mời dự

Hội nghị Ban Thƣờng vụ Huyện uỷ thông qua các nội
dung:
1- Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, lãnh đạo
Mặt trận và đoàn thể 6 tháng đầu năm, phƣơng hƣớng 6
tháng cuối năm 2022.
2- Chƣơng trình Làm việc của Ban Thƣờng vụ, Ban Chấp
hành Đảng bộ huyện 6 tháng cuối năm 2022 (Điều chỉnh,
bổ sung) (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung 1,2).
3- Báo cáo tình hình phát triển T - XH , N 06
tháng đầu năm, phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2022.
4- Báo cáo tình hình ƣớc thực hiện thu - chi ngân sách 6
tháng đầu năm; kế hoạch thu - chi ngân sách 6 tháng cuối
năm 2022; Báo cáo tình hình kế hoạch đầu tƣ công 6 tháng
đầu năm; phƣơng hƣớng thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.
(UBND huyện chuẩn bị nội dung 3,4).
5- Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng
Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình
hình mới”.
6- Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19CT/TW, ngày 15-10-2012 của Ban Bí thƣ khóa XI về
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy
nghề cho lao động nông thôn” (Ban Tuyên giáo Huyện ủy
chuẩn bị nội dung 5,6)
Các đồng chí Uỷ viên Ban Thƣờng vụ Huyện uỷ;
Chánh Văn phòng Huyện uỷ.

ND1,2:

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

ND3,4:

Đại diện UBND huyện;
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Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.
ND5:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

ND6:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
Đại diện lãnh đạo hòng Lao động – TB&XH huyện.

Địa điểm:
Chiều

hòng họp Tầng 6 - TTHC huyện

14 giờ 00:

Đ/c hó Bí thƣ Thƣờng trực Huyện uỷ dự họp nghe và cho
ý kiến báo cáo vị trí việc làm viên chức (khối Đảng, Đoàn
thể, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện)

Địa điểm:

Hội trƣờng A – Tỉnh uỷ

08 giờ 00:

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến
giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam” của đồng chí Nguyễn hú Trọng, Tổng Bí thƣ
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam

Mời dự:

Theo Công văn số 463-CV/HU, ngày 24/6/2022 của Ban
Thƣờng vụ Huyện ủy

Thứ Ba
(28/6)
Sáng

Chiều

Địa điểm:

Hội trƣờng huyện

14 giờ 00:

Thƣờng trực Huyện uỷ dự họp Ban Thƣờng vụ Tỉnh uỷ
nghe và cho ý kiến về hƣơng án phát triển kinh tế - xã
hội giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với
quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng của
huyện Bắc Tân Uyên

Địa điểm:

Hội trƣờng B – Tỉnh uỷ

08 giờ 00:

Đ/c hó Bí thƣ, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tập
huấn cho Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, huyện

Thứ Tư
(29/6)
Sáng
1-

* Chánh Văn phòng Huyện ủy, Phó Chánh Văn phòng
Tùng và Chuyên viên Việt cùng dự
Cùng dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện và Tổ Thƣ ký giúp việc
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Ban Chỉ đạo 35 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời)

2-

Địa điểm:

Hội trƣờng – Công an tỉnh Bình Dƣơng

08 giờ 00:

Đ/c hó Bí thƣ Thƣờng trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết
công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022; Triển khai
công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp và tặng quà
cho công nhân lao động khó khăn.
* Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Công Tuấn cùng dự

Địa điểm:

Hội trƣờng huyện

08 giờ 00:

Đ/c Bí thƣ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Đ/c hó
Bí thƣ, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị toàn quốc tổng
kết công tác 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực do Ban chỉ đạo Trung ƣơng tổ chức

Địa điểm:

Hội trƣờng B – Tỉnh ủy

08 giờ 00:

Thƣờng trực Huyện ủy ủy nhiệm đồng chí Nguyễn Văn
Thƣơng, HUV, hó Chủ tịch UBND huyện dự Hội thi Bàn
tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ XXIV năm 2022 do
Công ty Cổ phần Cao su hƣớc Hòa tổ chức

Địa điểm:

Lô I18, đội sản xuất 3, NTCS Nhà Nai, xã Tân Thành,
huyện Bắc Tân Uyên

14 giờ 00:

Đ/c hó Bí thƣ Thƣờng trực Huyện ủy thăm và làm việc
với Đảng ủy, UBND xã Trừ Văn Thố 06 tháng đầu năm
2022

Thứ Năm
(30/6)
Sáng
1-

2-

Chiều
1-

* Chánh Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Việt cùng đi
Mời dự:

- Đ/c Hoàng Hữu Diễn, UVTV, Chỉ huy trƣởng Ban Chỉ
huy uân sự huyện
- Đại diện Thƣờng trực HĐND huyện
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mƣu, giúp việc
Huyện ủy; hòng Tài chính - Kế hoạch; hòng uản lý đô
thị; hòng inh tế; hòng Tài nguyên - Môi trƣờng;
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hòng Nội vụ; hòng Giáo dục - Đào tạo; hòng y tế;
Công an; Ban Chỉ huy uân sự huyện; Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các
ngành có liên quan (Đảng ủy xã mời).

2-

Địa điểm:

Hội trƣờng UBND xã Trừ Văn Thố

14 giờ 00:

Đ/c hó Bí thƣ, Chủ tịch UBND huyện thăm, làm việc với
Đảng ủy, UBND xã Cây Trƣờng II 06 tháng đầu năm 2022
* Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Công Tuấn cùng đi

Mời dự:

- Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trƣởng Ban Tổ Chức
Huyện ủy
- Đại diện Thƣờng trực HĐND huyện
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mƣu, giúp việc
Huyện ủy; hòng Tài chính - Kế hoạch; hòng uản lý đô
thị; hòng inh tế; hòng Tài nguyên - Môi trƣờng;
hòng Nội vụ; hòng Giáo dục - Đào tạo; hòng y tế;
Công an; Ban Chỉ huy uân sự huyện; Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các
ngành có liên quan (Đảng ủy xã mời).

Địa điểm:

Hội trƣờng UBND xã Cây Trƣờng II

08 giờ 00:

Thƣờng trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Thứ Sáu
(01/7)
Sáng
1-

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,
Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:
2-

09 giờ 00:
Mời dự:

hòng họp Văn phòng Huyện ủy, Tầng 8 - TTHC huyện
Thƣờng trực Huyện ủy họp giao ban với các ngành
Đại diện lãnh đạo: Thƣờng trực HĐND, UBND, Ban Dân
vận, Công an, uân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;
* Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

hòng họp Văn phòng Huyện ủy, Tầng 8 - TTHC huyện
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Chiều
1-

14 giờ 00:

Đ/c hó Bí thƣ Thƣờng trực Huyện ủy thăm và làm việc
với Đảng ủy, UBND xã Tân Hƣng 06 tháng đầu năm 2022
* Chánh Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Việt cùng đi

Mời dự:

- Đ/c Võ Thị im Nghĩa, UVTV, Trƣởng Ban Dân vận,
Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện
- Đại diện Thƣờng trực HĐND huyện
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mƣu, giúp việc
Huyện ủy; hòng Tài chính - Kế hoạch; hòng uản lý đô
thị; hòng inh tế; hòng Tài nguyên - Môi trƣờng;
hòng Nội vụ; hòng Giáo dục - Đào tạo; hòng y tế;
Công an; Ban Chỉ huy uân sự huyện; Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các
ngành có liên quan (Đảng ủy xã mời).

2-

Địa điểm:

Hội trƣờng UBND xã Tân Hƣng

14 giờ 00:

Đ/c hó Bí thƣ, Chủ tịch UBND huyện thăm, làm việc với
Đảng ủy, UBND xã Hƣng Hòa 06 tháng đầu năm 2022
* Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Công Tuấn cùng đi

Mời dự:

- Đ/c Trƣơng Văn Tài, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện
ủy, Chánh Thanh tra huyện.
- Đại diện Thƣờng trực HĐND huyện.
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mƣu, giúp việc
Huyện ủy; hòng Tài chính - Kế hoạch; hòng uản lý đô
thị; hòng inh tế; hòng Tài nguyên - Môi trƣờng;
hòng Nội vụ; hòng Giáo dục - Đào tạo; hòng y tế;
Công an; Ban Chỉ huy uân sự huyện; Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các
ngành có liên quan (Đảng ủy xã mời).

Địa điểm:

Hội trƣờng UBND xã Hƣng Hòa
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Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.
(Lịch đƣợc đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thƣ công vụ và đăng
tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN HÒNG

Võ Văn Trường

