
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DẦU TIẾNG 

  Số:       /LLV-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Dầu Tiếng, ngày     tháng    năm 2021 

 

Lịch làm việc tuần của 

Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng 

(Từ ngày 05/9/2021 đến ngày 12/9/2021) 

 

Chủ nhật ngày 05/9/2021 

Sáng 

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 huyện. 

MD: Thường trực Huyện ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 huyện (Xem chi tiết); Trưởng hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, 

Chuyên viên Tạ Thành Phú. 

ĐĐ: Phòng họp - Nhà xe Hội trường huyện. 

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp trực tuyến rà soát tiến 

độ thực hiện công tác triển khai Kế hoạch “Vùng xanh” và thông qua phương án lưu 

thông liên huyện, liên xã trong vùng xanh trên địa bàn các huyện, thị xã phía Bắc. 

MD: Chủ tịch UB.MTTQVN huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, 

Trung tâm Y tế huyện; Chuyên viên Tạ Thành Phú, Lê Huy Bằng. 

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện. 

Chiều 

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-191. 

Mời dự tại phòng họp 1 – UBND huyện: Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng; Chuyên 

viên Tạ Thành Phú, Lê Huy Bằng. 

Mời dự tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn. 

Thứ hai ngày 06/9/2021 

Sáng 

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống 

dịch COVID-19, giữ vững vùng xanh trên địa bàn huyện. 

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục tham gia khóa học 

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, khóa XV năm 2021 đến 

ngày 16/9/2021. 

3. 10 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch dự họp rà soát kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 (Theo Thư mời của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư). 

MD: Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện. 

 
1 Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang 

theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. 
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ĐĐ: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp (Số 28, Huỳnh Văn 

Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). 

Thứ ba ngày 07/9/2021 

Sáng 

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống 

dịch COVID-19, giữ vững vùng xanh trên địa bàn huyện. 

Sáng 

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn 

phòng HĐND – UBND huyện 9 tháng đầu năm 2021, triển khai phương hướng 3 

tháng cuối năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021. 

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện. 

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện. 

Thứ tư ngày 08/9/2021 

Sáng 

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy 

làm việc với Tòa án Nhân dân huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện. 

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy. 

Thứ năm ngày 09/9/2021 

Sáng 

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần 

Quang Tuyên dự họp thẩm định nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500 Chợ và khu phố chợ An Lập; thẩm định các đồ án Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 

1/500 Khu đô thị phía Đông thị trấn Dầu Tiếng; Khu trung tâm thương mại – dịch 

vụ – khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng; thông qua phương án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu Trung tâm Thương mại Dịch vụ Dân cư phía Bắc thị trấn Dầu Tiếng2. 

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện,Thành viên Hội đồng 

thẩm định Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn trên địa bàn huyện 

Dầu Tiếng (Xem chi tiết. Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 13/8/2021), 

Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Chủ tịch UBND 

xã An Lập và thị trấn Dầu Tiếng, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê 

Xuân Phú. 

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện. 

Thứ sáu ngày 10/9/2021 

Sáng 

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần 

Quang Tuyên dự làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng giải quyết 

các khó khăn, vướng mắc về trình tự thủ tục và hoàn thiện các thủ tục trong thực 

hiện các công trình, dự án có liên quan tới đất Công ty TNHH MTV cao su Dầu 

Tiếng bàn giao về cho Huyện3. 

 
2 Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang 

theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. 
3 Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang 

theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. 
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MD: Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng (Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và 

phòng ban chuyên môn của Công ty), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

(Chuẩn bị nội dung), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chánh Văn 

phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Lê Xuân Phú, Hà Tuấn Mỹ. 

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện. 

Thứ bảy ngày 11/9/2021 

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ 

quan. 

Chủ nhật ngày 12/9/2021 

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Phạm 

Huỳnh Khương trực cơ quan. 

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các thành viên dự họp, hội nghị phải đảm bảo các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Các ngành, địa phương 

gửi báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm 2021 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo 

UBND huyện chậm nhất ngày 08/9/2021)./. 

Nơi nhận: 
- TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- Bí thư Huyện ủy, UV.BTVHU; 
- TT.HĐND huyện; 
- CT, các PCT, UV.UBND huyện; 
- Cty TNHH MTV CS Dầu Tiếng, VP.Huyện ủy; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các trường THPT; 
- LĐVP, CV và các bộ phận; 
- Lưu: VT, pdf. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Văn Mười 

 


