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LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 

Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng 

(Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021) 

 

Thứ hai ngày 19/7/2021 

Sáng 

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

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

2. 10 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

MD: Theo Lịch của Huyện ủy, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình. 

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện. 

Thứ ba ngày 20/7/2021 

Sáng 

1. 08 giờ 00: Chủ tịch HĐND Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương 

Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp Thường trực HĐND huyện 

thông qua các nội dung: (1) Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân 

huyện Dầu Tiếng khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; (2) Dự thảo Nội quy kỳ họp Hội 

đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; (3) Dự thảo Chương 

trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; (4) Nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ 

họp thứ Hai (thường lệ giữa năm 2021) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 

2026; (5) Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai 

(thường lệ giữa năm 2021) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026; (6) Dự 

thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về việc thành lập Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026; (7) Dự thảo Quyết 

định của Thường trực HĐND huyện về việc phân công nhiệm vụ Thường trực 

HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026; (8) Thông qua Tờ trình về danh sách 

Ủy viên của các Ban HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

MD: UB.MTTQVN huyện (Chuẩn bị nội dung 5); Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban 

HĐND huyện (Chuẩn bị nội dung 8), Văn phòng HĐND – UBND huyện (Chuẩn 

bị nội dung 1, 2, 3, 4, 6, 7), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, 

Chuyên viên Lê Văn Quý. 

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện. 

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo tình 

hình triển khai cung ứng hàng hóa thiết yếu bán ở các điểm bình ổn giá; tình hình 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn huyện trong tình hình dịch COVID-19. 

MD: Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế (Báo 

cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của những công ty, doanh nghiệp bị ảnh hưởng 

của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ. Báo cáo tình hình cung ứng hàng hóa 
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thiết yếu tại những xã chưa có siêu thị), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

(Báo cáo chế độ, chính sách cho công nhận tạm thời nghỉ việc do thực hiện Chỉ thị 

số 16/CT-TTg của Chính phủ và việc thực hiện các chế độ, chính sách khác), Chi 

cục Thuế khu vực Bến Cát (Báo cáo những hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bị ảnh 

hưởng của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ; những hộ gia đình, cá nhân kinh 

doanh nằm trong khu vực phong tỏa), Bưu điện huyện; UBND xã Thanh An (Báo 

cáo tình hình hoạt động sản xuất của Công ty gỗ Phú Đĩnh và Công ty TNHH 

Bao bì Hợp Phú), UBND xã An Lập (Báo cáo tình hình hoạt động của các công 

ty, doanh nghiệp trên địa bàn Xã), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, 

Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi. 

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.  

Thứ tư ngày 21/7/2021 

Sáng 

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

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

Chiều 

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – 

UBND huyện tháng 7/2021. 

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện. 

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện. 

Thứ năm ngày 22/7/2021 

Sáng 

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh làm việc với lãnh đạo các cơ 

quan, phòng ban về tình hình thực hiện nhiệm vụ và công tác tham gia phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. 

MD: Theo Lịch của Huyện ủy, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười. 

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy. 

Thứ sáu ngày 23/7/2021 

Sáng 

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

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

Thứ bảy ngày 24/7/2021 

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình tiếp tục tham gia học lớp Bồi 

dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa I/2021 (02 ngày). 

2. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng 

trực cơ quan. 

Chủ nhật ngày 25/7/2021 

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên 

Hà Tuấn Mỹ 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)./. 
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Nơi nhận: 
- TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- Bí thư Huyện ủy, UV.BTV HU; 
- 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 

 


