
  

LICH 2021/LT-48 

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG 

HUYỆN ỦY DẦU TIẾNG 

* 

Số 48-LLV/HU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Dầu Tiếng, ngày 19 tháng 11 năm 2021 

LỊCH LÀM VIỆC 

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy 

(Từ ngày 22/11/2021 đến 26/11/2021) 
----- 

Thứ hai - 22/11 

8g00: 

 

Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp 

chuyên đề - Hội đồng nhân dân xã Long Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Địa điểm: Phòng họp 1 - Ủy ban nhân dân xã Long Tân. 

9g30: Thường trực Huyện ủy hội ý. 

Mời dự: Đồng chí Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. 

Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy. 

14g00: 

 

Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao 

ban khối Đảng, Đoàn thể năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.  

(Văn phòng Huyện ủy phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung) 

Mời dự: - Trưởng các cơ quan khối Đảng; 

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện; 

- Trưởng các cơ quan khối Đoàn thể Huyện. 

- Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.  

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy. 

Thứ ba - 23/11 

8g00: Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân Huyện dự Chương trình gặp gỡ giữa Lãnh đạo Tỉnh với cán bộ công 

đoàn, công nhân lao động, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà 

nước và biểu dương, khen thưởng công nhân tham gia tích cực trong phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Địa điểm: Hội trường A - Ủy ban nhân dân TP.Thủ Dầu Một. 

7g30: Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lớp Bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý đối tượng 3 năm 2021 

(hình thức trực tuyến) (Từ ngày 23 đến 27/11/2021). 

14g00: Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân Huyện và đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện 

ủy dự họp Chi bộ khối Đảng định kỳ tháng 11 năm 2021. 

Cùng dự: Tất cả đảng viên khối Đảng. 

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy. 

Thứ 3 24/11 

7g30: 

 

Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Sơ 

kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 

2023 và Tổng kết - Biểu dương “Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh 

doanh giỏi” giai đoạn 2019 - 2021. 

Địa điểm: Hội trường Huyện. 
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8g00: 

 

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị Văn hóa toàn 

quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng (hình thức trực tuyến). 

Thành phần: Theo Công văn số 309-CV/HU, ngày 19/11/2021 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy. 

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy. 

14g00: Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân Huyện dự cùng Đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp thứ hai Quốc hội khóa XV. 

Địa điểm: Hội trường Huyện. 

Thứ năm - 25/11 

8g00: Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân Huyện dự Lễ Khánh thành bàn giao trụ sở làm việc mới của Ban Chỉ 

huy Quân sự xã Thanh An. 

Địa điểm: Trụ sở làm việc mới của Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh An. 

8g00: 

 

Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Nguyễn Văn Bình, HUV - Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Huyện dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Khuyến học 

huyện Dầu Tiếng lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Địa điểm: Hội trường Huyện. 

Thứ sáu - 26/11 

8g00: Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân Huyện và đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Huyện chủ trì họp giao ban khối Nội chính năm 2021; phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

Mời dự: Trưởng các đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các cơ quan khối Nội 

chính, Phòng Nội vụ, Đội Quản lý Thị trường số 3, Văn phòng 

HĐND - UBND Huyện. 

Cùng dự: - Đồng chí Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy; 

- Đồng chí Võ Thị Bích Tiền, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy. 

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy. 

7g30: 

 

Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội đại 

biểu Hội Người Cao tuổi huyện Dầu Tiếng lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Địa điểm: Hội trường Huyện. 

15g30: Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân Huyện và đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện 

ủy dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Dầu Tiếng lần thứ VI 

năm 2021. 

Địa điểm: Sân Bóng đá Huyện. 

Thứ bảy - 27/11 

8g00: 

 

Thường trực Huyện ủy thực hiện Quy trình công tác cán bộ. 

Thành phần: Theo Công văn số 310-CV/HU, ngày 19/11/2021 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy. 

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy. 

Thứ hai - 29/11 

8g00: 

 

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (cả ngày) cho ý kiến các nội dung: 

Nội dung 1: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 

2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 
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 Nội dung 2: Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021, dự 

toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Huyện năm 2022. 

 Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư công năm 2021 và kế 

hoạch đầu tư công năm 2022. 

 Nội dung 4: Tờ trình trình Hội đồng nhân dân Huyện kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025. 

(Ủy ban nhân dân Huyện chuẩn bị nội dung 1,2,3,4) 

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Ủy ban nhân dân, Văn phòng HĐND - UBND 

Huyện và các đơn vị liên quan (Ủy ban nhân dân Huyện mời). 

 Nội dung 5: Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 

2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

 Nội dung 6: Chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng 

bộ Huyện năm 2022. 

 Nội dung 7: Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Huyện. 

(Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung 5,6,7) 

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy. 

 Nội dung 8: Thông qua rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch 2020 - 2025, 

2025 - 2030 của các xã, thị trấn. 

 Nội dung 9: Thông qua Quyết định và Kế hoạch phúc tra đánh giá, xếp loại 

chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán 

bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. 

(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 8,9) 

Mời dự: Đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy. 

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy. 

Lưu ý: - Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên 

trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 

quản lý các vùng xanh theo địa bàn được phân công. 

- Các cuộc họp, hội nghị phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của 

Huyện. 

Lịch làm việc này thay thư mời họp 

(Lịch được gửi qua phần mềm liên thông văn bản, phần mềm BDU News và đăng tải 

trên mạng nội bộ Huyện ủy địa chỉ website: http://www.dti.bdu.dcs.vn và mạng internet 

địa chỉ website: http://www.dautieng.binhduong.gov.vn). 
 

 
T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Văn Tấn 
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