ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 17 tháng 9 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 38 năm 2021 (từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021)

THỨ BẢY (ngày 18/9)
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo chương trình riêng).
CHỦ NHẬT (ngày 19/9)
SÁNG:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo chương trình riêng).
CHIỀU:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Họp trực tuyến định kỳ
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Thời gian: 16 giờ 00.
Thành phần, địa điểm:
+ Tại phòng họp G, UBND tỉnh: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 tỉnh (theo Quyết định số 308-QĐ/TU ngày
02/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); VPUB: CVP Phạm Văn
Trinh, phòng KGVX.
+ Tại phòng họp A, UBND tỉnh: Thành viên còn lại của Trung tâm
Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (theo Quyết định số
2254/QĐ-UBND ngày 02/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh); VPUB:
PCVP Nguyễn Tín Nghĩa.
+ Tại phòng họp trực tuyến huyện, thị xã, thành phố và xã, phường,
thị trấn: Bí thư, Chủ tịch UBND và các thành phần khác do địa
phương bố trí phù hợp.
THỨ HAI (ngày 20/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cùng Thường trực Tỉnh uỷ
làm việc trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh về định hướng
phát triển các lĩnh vực: hạ tầng giao thông, hạ tầng điện và năng lượng,
hạ tầng thủy lợi và phòng chống thiên tại, hạ tầng bưu chính viễn
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thông, công nghệ thông tin gắn với kinh tế số (giao Sở Kế hoạch và
Đầu tư phối hợp với Tổ Tư vấn chuẩn bị các nội dung báo cáo Thường
trực Tỉnh ủy; thông báo đến Tổ Tư vấn về thời gian làm việc).
Thời gian: 08 giờ 00.
Thành phần, địa điểm:
- Tại Hội trường Tỉnh uỷ: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết
Minh, Huỳnh Anh Minh; Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, GTVT,
Công Thương, NN&PTNT, TT&TT, Ban Quản lý khu kinh tế, Ban
QLDA ĐTXD tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước; VNPT Bình
Phước, Viettel Bình Phước (giao Sở TT&TT mời); VPUB: CVP Phạm
Văn Trinh.
- Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố: Bí thư, Chủ tịch UBND
các huyện, thị xã, thành phố.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Chủ trì họp Hội đồng
quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước.
Thành phần: Thành viên Hội đồng quản lý gồm các ông/bà: Lê Tấn
Nam - GĐ Sở Tài chính, Bùi Huy Thọ - GĐ Chi nhánh NHNN tỉnh,
Phạm Văn Trinh - CVP UBND tỉnh, Võ Thị Anh Đào - GĐ Quỹ
ĐTPT tỉnh; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cùng Thường trực Tỉnh uỷ
tiếp tục làm việc trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh về định
hướng phát triển các lĩnh vực: Phát triển đô thị và nông thôn, Phương
án khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, Phương án khai thác và
sử dụng đất (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ Tư vấn
chuẩn bị các nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; thông báo đến
Tổ Tư vấn về thời gian làm việc).
Thời gian: 14 giờ 00.
Thành phần, địa điểm:
- Tại Hội trường Tỉnh uỷ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh
Minh; Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, Xây dựng, TN&MT,
NN&PTNT, Ban Quản lý khu kinh tế, Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
VPUB: CVP Phạm Văn Trinh.
- Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố: Bí thư, Chủ tịch UBND
các huyện, thị xã, thành phố.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Chủ trì họp Ban Vận
động hỗ trợ, điều phối trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh tỉnh
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Bình Phước (giao Sở GD&ĐT, Sở TT&TT chuẩn bị nội dung, báo
cáo).
Thời gian: 14 giờ 00.
Thành phần, địa điểm:
- Tại phòng họp G, UBND tỉnh: Thành viên Ban Vận động hỗ trợ, điều
phối trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh tỉnh Bình Phước (theo
Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh), gồm
các ông/bà: Lê Thị Xuân Trang - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Lý
Thanh Tâm - GĐ Sở GD&ĐT, Nguyễn Minh Quang - GĐ Sở TT&TT,
Đỗ Đại Đồng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Nguyễn Thị Hương
Giang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Nguyễn Thị Lan Hương - GĐ Quỹ
Khuyến học, Khuyến tài tỉnh, Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh
đoàn, Huỳnh Thị Thùy Trang - GĐ Sở LĐ-TB&XH, Nguyễn Thị
Minh Nhâm - GĐ, TBT Đài PT-TH&BBP, Dương Văn Tải - PCT Hội
Khuyến học tỉnh, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính;
Tổ trưởng, Tổ phó Tổ giúp việc Ban vận động; VPUB: PCVP Nguyễn
Tín Nghĩa, phòng KGVX.
- Tại phòng họp trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố: Chủ tịch
UBND và các thành phần có liên quan do huyện, thị xã, thành phố
quyết định.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Kiểm tra công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo chương trình riêng).
THỨ BA (ngày 21/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Họp Thường trực Tỉnh uỷ
phiên thứ 27/2021, nội dung:
(1) Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh: Xin chủ trương tổ chức các hoạt
động kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2022) và
chào đón năm mới 2022.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; GĐ Sở VHTT&DL, GĐ Sở Tài chính, Giám đốc Đài PT-TH&Báo Bình Phước.
(2) UBKT Tỉnh ủy: Thông qua Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy
chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp C - Tỉnh uỷ.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Trần Văn Mi:
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo
chương trình riêng).
CHIỀU:
1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
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- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về
tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tỉnh (giao Giám
đốc Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
(theo Quyết định số 308 -QĐ/TU ngày 02/9/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- 16 giờ 00: Họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực
tuyến đến cấp xã.
Thành phần, địa điểm:
+ Tại phòng họp G, UBND tỉnh: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 tỉnh; VPUB: CVP Phạm Văn Trinh, phòng
KGVX.
+ Tại phòng họp A, UBND tỉnh: Thành viên còn lại của Trung tâm
Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (theo Quyết định số
2254/QĐ-UBND ngày 02/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh); VPUB:
PCVP Nguyễn Tín Nghĩa.
+ Tại phòng họp trực tuyến huyện, thị xã, thành phố và xã, phường,
thị trấn: Bí thư, Chủ tịch UBND và các thành phần khác do địa
phương bố trí phù hợp.
THỨ TƯ (ngày 22/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Trần Tuyết Minh: Dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết
chuyển đổi số của Tỉnh ủy (Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/5/2021),
nội dung: Thư ký Ban Chỉ đạo chuyển đổi số (Giám đốc Sở Thông tin
và Truyền thông) báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 04NQ/TU.
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; thành viên Tổ
chuyên gia, tư vấn; thành viên Tổ kiểm tra, giám sát theo Quyết định
số 294-QĐ/TU ngày 19/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; VPUB:
CVP Phạm Văn Trinh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lưu ý: Các đồng chí thành viên BCĐ là bí thư các huyện, thị uỷ, thành
uỷ, đảng uỷ trực thuộc dự tại điểm cầu tại các đảng bộ trực thuộc.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp giải
quyết việc gia hạn thời gian thực hiện dự án BT đường Minh Hưng
- Đồng Nơ (Sở GTVT chuẩn bị nội dung báo cáo).
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Thành phần: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: GTVT, KH&ĐT,
Tài chính, TN&MT, Xây dựng; VPUB: PCVP Nguyễn Gia Hòa,
phòng: KT, TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Kiểm tra công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo chương trình riêng).
CHIỀU:
1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì họp UBND
tỉnh thông qua: (1) Kế hoạch phục hồi phát triển KT-XH năm 2021
trong điều kiện bình thường mới; (2) Chính sách khuyến khích, ưu đãi
và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn
bị nội dung).
Thời gian: 14 giờ 00.
Thành phần, địa điểm:
- Tại phòng họp G, UBND tỉnh: Thủ trưởng các sở, ngành: Công an
tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây
dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao
và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào
tạo, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý khu kinh tế, Chi nhánh
Ngân hàng nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Trung tâm Xúc
tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch; VPUB: PCVP Phạm Văn Trinh,
phòng TH.
- Điểm cầu 11 huyện, thị xã, thành phố: Chủ tịch UBND và thành
phần khác do UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Giao thông vận tải:
Chủ trì họp giao ban định kỳ công tác vận tải gắn với phòng, chống
dịch Covid-19 với Bộ Giao thông vận tải tại điểm cầu tỉnh.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Sở Công
Thương, Công an tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi - Tổ trưởng ủy quyền
ông Lê Tấn Nam - Giám đốc Sở Tài chính - Tổ phó thường trực:
Chủ trì họp Tổ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang
thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Thành phần: Thành viên Tổ tháo gỡ khó khăn theo Quyết định số
2017/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Hội trường Sở Tài chính.
THỨ NĂM (ngày 23/9)
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SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và các Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Trần Tuyết Minh, Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến
sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của
Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương khóa
XII.
Thời gian: 08 giờ 00.
Thành phần, địa điểm: Theo Kế hoạch số 42-KH/TU ngày
11/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh
dự tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh dự tại điểm cầu phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Dự Hội nghị lần thứ 8
của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt
Nam về “Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì phát triển bền vững
và ứng phó với khủng hoảng Covid-19 ở khu vực tam giác phát triển
CLV” (giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị
tham luận cho lãnh đạo tỉnh).
Thành phần: Kính mời dự Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện
lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở
NN&PTNT, Sở Y tế, Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, BCH Bộ đội Biên
phòng tỉnh, Văn phòng HĐND & Đoàn ĐBQH tỉnh; VPUB: PCVP
Nguyễn Tín Nghĩa, phòng: NC, TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc một số
công trình của ngành Giao thông vận tải: dự án BOT Cây Chanh - Cầu
38; dự án BT đường Lộc Tấn - Bù Đốp; dự án đường vòng quanh núi
Bà Rá (giao Sở GTVT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở
KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc nhà nước Bình Phước;
VPUB: PCVP Nguyễn Gia Hòa, phòng: KT, TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Đi phúc tra công tác
phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Chơn Thành.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ CHQS
tỉnh, Sở TT&TT, Sở GTVT, Ban Quản lý KKT, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND huyện Chơn Thành.
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3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Tiếp tục dự Hội nghị lần
thứ 8 của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia - Lào Việt Nam về “Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì phát triển bền
vững và ứng phó với khủng hoảng Covid-19 ở khu vực tam giác phát
triển CLV”.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Họp trực tuyến định
kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp
xã.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 24/9)
SÁNG:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Hội nghị trực tuyến
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng), phiên thứ 6/2021, nội dung:
(1) Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng;
(2) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, đề ra nhiệm vụ
trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021;
(3) Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của BCH Trung
ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ lúc 08 giờ 00.
Thành phần, địa điểm: Theo Kế hoạch số 39-KH/TU ngày
30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh
dự tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh dự tại điểm cầu phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục dự Hội nghị trực
tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng), phiên thứ 6/2021.
THƯ BẢY (ngày 25/9)
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác phòng
chống, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo chương trình riêng).
CHỦ NHẬT (ngày 26/9)
SÁNG:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác phòng
chống, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo chương trình riêng).
CHIỀU:
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Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Họp trực tuyến định kỳ
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Thời gian: 16 giờ 00.
Lưu ý:
- Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc
họp gửi tài liệu cho Văn phòng UBND tỉnh trước tối thiểu 01 ngày
để đăng tải trên phần mềm họp không giấy (E-cabinet).
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các
quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khi cử đại biểu dự họp;
không cử đại biểu được xác định thuộc diện F2; đại biểu thuộc diện
F3 đề nghị thông báo, trao đổi với Văn phòng UBND tỉnh trước khi
cử đến dự họp; các đại biểu chưa tiêm đủ 02 mũi vắc xin thì phải
có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ./.
(Lịch này thay thư mời)
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

