HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN-ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN XUYÊN MỘC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN
TỪ NGÀY 13/06/2022 ĐẾN NGÀY 17/06/2022

Ngày,
tháng

Lãnh đạo
Nội dung công tác

Văn phòng
CQ chuẩn bị

HĐND

Thành phần

Địa điểm
Lãnh đạo Chuyên viên

UBND

08 giờ. Làm việc với Bộ đội Biên phòng tỉnh về chuẩn bị
nội dung ký quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh
với Huyện ủy giai đoạn 2021-2025.
09 giờ. Họp Thường trực Huyện ủy về công tác cán bộ.

Đ/c Đài

Văn phòng huyện

Theo thư mời

Phòng họp
Huyện ủy

Đ/c Dững
Đ/c Phi

Đ/c Thuận

08 giờ 30. Họp nghe báo cáo đơn vị tư vấn báo cáo về
nội dung đề xuất "phương án phát triển hệ thống du lịch:
không gian vùng phát triển du lịch, trung tâm du lịch,
Thứ hai
cụm du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ
13/6
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050".
Sáng

Đ/c Tiến

Phòng VHTT

Theo thư mời

Phòng họp tầng 5
(Sở Du lịch)

Đ/c Nam

Đ/c Tú

08 giờ 30. Họp thông qua dự thảo các tờ trình, Nghị
quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022.

Đ/c Lộc

Phòng GDĐT
Phòng LĐTBXH
Phòng Y tế

Theo thư mời

VP UBT (302)

Đ/c Hoạt

Đ/c Nhi
Đ/c Phương

10 giờ. Họp kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức có
thiếu sót, sai phạm theo Kết luận nội dung tố cáo số
6305/KL-UBND ngày 07/6/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh đối với UBND huyện Xuyên Mộc.

Đ/c Khanh

Phòng Nội vụ

Theo thư mời

VP UBT (307)

Đ/c Dững

Đ/c Minh

14 giờ. Họp thảo luận với đơn vị tư vấn lập các nội dung
đề xuất phát triển để tích hợp vào quy hoạch tỉnh gồm:
"Phương án tổng thể phân bố không gian các hoạt động
kinh tế - xã hội tỉnh BR-VT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050; Phương án phát triển hành lang kinh tế
ven biển phía Đông Nam tỉnh BR-VT thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050; Phương án phát triển hành lang
kinh tế ven biển phía Tây tỉnh BR-VT thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050" .

Đ/c Khanh
(Ủy quyền
Phòng
KTHT)

Phòng KTHT

Đ/c Đài
Đ/c Lộc

BTC Huyện ủy
Văn phòng huyện

Theo thư mời

Phòng họp tầng 03
(Sở Kế hoạch và Đầu
tư)

Đ/c Dững

Đ/c Vũ

Theo thư mời

Phòng họp
Huyện ủy

Đ/c Dững
Đ/c Phi

Đ/c Thuận

Đ/c Khanh
(Ủy quyền
Phòng NNPTNT
Phòng
NNPTNT)

Theo thư mời

Phòng họp A
(Sở Nông nghiệp và
PTNT)

Đ/c Nam

Đ/c Lợi

08 giờ 30. Họp thẩm tra lại nội dung, khẳng định vụ việc
là quan hệ hành chính giữa nhà nước với ông Hắc Văn
Thứ Ba
Phong hay quan hệ dân sự giữa ông Hắc Văn Phong với
14/6
công ty TNHH Trung Sơn như đơn khiếu nại, trên cơ sở
Sáng
thống nhất đề xuất UBND tỉnh giải quyết trả lời công dân
theo quy định.

Đ/c Khanh
(Ủy quyền
Phòng
TNMT)

Phòng TNMT

Theo thư mời

Phòng họp 201
(Sở TNMT)

Đ/c Nam

Đ/c Thoa

08 giờ 30. Họp nghe báo cáo về quy định bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư khi nhà nước thu đồi đất trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Khanh
(Ủy quyền
Phòng
TNMT,
TTPTQĐ)

Phòng TNMT
TTPTQĐ

Theo thư mời

VP UBT (301)

Đ/c Nam

Đ/c Thoa

Chiều

14 giờ. Họp BTV Huyện ủy cho ý kiến về một số nội
dung:
1. Góp ý dự thảo báo cáo 15 năm thực hiện NQ 53- Đ/c Minh
NQ/TW, ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị.
2. Công tác cán bộ.
08 giờ 30. Họp thống nhất danh mục đề án, dự án, nhiệm
vụ đưa vào dự thảo kế hoạch thực hiện chiến lược quốc
gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn
tỉnh năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

14 giờ. Họp thảo luận với đơn vị tư vấn lập các nội dung
đề xuất phát triển để tích hợp vào quy hoạch tỉnh gồm:
"Phương án tổng thể phân bố không gian các hoạt động
kinh tế - xã hội tỉnh BR-VT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050; Phương án phát triển hành lang kinh tế
ven biển phía Đông Nam tỉnh BR-VT thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050; Phương án phát triển hành lang
kinh tế ven biển phía Tây tỉnh BR-VT thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050" .

Chiều

14 giờ. Họp tập thể UBND tỉnh:
1. Thông qua dự thảo tờ trình, NQ quy định về điều kiện
diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú tại chổ ở hợp
pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh.
2. Quy định về mức trợ cấp ngày công lao động đối với
dân quân tại chỗ, thường trực, cơ động, phòng không,
pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế;
mức trợ cấp tăng thêm đối với DQ trên địa bàn tỉnh.
3. Thông qua Dự thảo Báo cáo, tờ trình và NQ về điều
chỉnh dự toán, thu chi ngân sách địa phương năm 2022.
4. Nghị quyết quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi
trường trên địa bàn tỉnh.
5. Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí
thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên
địa bàn tỉnh.

14 giờ. Dự Hội nghị phối hợp tăng cường triển khai các
biện pháp phòng, chống IUU và tội phạm trên biển.
08 giờ. Họp tổ chức lập định mức công tác tưới nước
Thứ tư bằng hệ thống tưới nước tự động trong công trình duy trì,
15/06 chăm sóc cây xanh.
Sáng
08 giờ. Dự hội nghị quy trình về công tác cán bộ.

Đ/c Khanh
(Ủy quyền
Phòng
KTHT)

Phòng KTHT

Theo thư mời

Phòng họp tầng 03
(Sở Kế hoạch và Đầu
tư)

Đ/c Dững

Đ/c Vũ

Đ/c Lộc

Công an huyện
BCH Quân sự
huyện
Phòng TCKH
Phòng TNMT

Theo thư mời

VP UBT (301)

Đ/c Dững
Đ/c Nam

Đ/c Minh
Đ/c Vũ
Đ/c Thoa

Theo thư mời

VP UBT (501)

Đ/c Nam

Đ/c Lợi

Đ/c Khanh Phòng NNPTNT

Đ/c Tiến

Phòng KTHT

Theo thư mời

Phòng họp A
(UBND huyện)

Đ/c Dững

Đ/c Vũ

Đ/c Đài

Văn phòng huyện

Theo thư mời

Hội trường B,
TTHN tỉnh

Đ/c Dững

Đ/c Minh

Chiều

14 giờ. Họp thảo luận, góp ý về nội dung đề xuất định
hướng phát triển, bố trí không gian kinh tế - xã hội, kết
cấu hạ tầng, phương án sử dụng đất huyện Xuyên Mộc
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phòng KTHT
Phòng TCKH
TT UBND
Phòng NNPTNT
Phòng TNMT

Theo thư mời

Phòng họp B
(UBND huyện)

Đ/c Dững
Đ/c Nam

Đ/c Vũ
Đ/c Thoa

Phòng GDĐT
Phòng LĐTBXH
Phòng Y tế

Theo thư mời

VP UBT (301)

Đ/c Hoạt

Đ/c Nhi
Đ/c Phương

08 giờ. Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên
truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Đ/c Minh TT UBND Văn phòng huyện
Hướng dẫn của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Tỉnh ủy.

Theo thư mời

Phòng họp
Huyện ủy

Đ/c Dững
Đ/c Phi

Đ/c Hùng

08 giờ. Họp nghe báo cáo về chính sách, biện pháp ưu đãi
phí, lệ phí đối với hoạt động kinh tế ban đêm theo QĐ số:
1129/QĐ-TTg.

14 giờ. Họp tập thể UBND tỉnh thông qua dự thảo tờ
trình HĐND tỉnh.

Thứ năm
16/06
Sáng 09 giờ. Họp nghe báo cáo một số dự án đầu tư: KDL Bến
Thành - Hồ Tràm,; KDL Ngân Hiệp; KDL Ngân Hiệp 2;
KDL Resort cao cấp Quang Hải; KDL sinh thái và nghỉ
dưỡng cao cấp Bình Châu- Phước Bửu, H. Xuyên Mộc.

08 giờ 30. Họp bàn triển khai Chương trình Xúc tiến du
lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022.

Chiều

Đ/c Lộc

Đ/c Tiến

Phòng TCKH

Theo thư mời

VP UBT (302)

Đ/c Dững

Đ/c Vũ

Đ/c Tiến

Phòng KTHT

Theo thư mời

VP UBT (302)

Đ/c Dững

Đ/c Vũ

Phòng VHTT

Theo thư mời

Phòng họp Trung tâm
xúc tiến Đầu tư,
Thương mại, Du lịch

Đ/c Nam

Đ/c Tú

Văn phòng huyện

Theo thư mời

Phòng họp B
(UBND huyện)

LĐVP

CVVP

Phòng TCKH
Phòng Nội vụ

Theo thư mời

VP UBT (301)

Đ/c Dững

Đ/c Vũ
Đ/c Minh

Đ/c Lộc
(Ủy quyền
Phòng
VHTT)

Đ/c Chủ
15 giờ. Họp mặt cơ quan Báo chí nhân dịp ngày Báo chí
tịch, Các
TT HĐND
Việt Nam 21/6/2022.
phó Chủ
tịch

08 giờ. Họp Thường trực UBND tỉnh:
1. Nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công
trung hạn (KHĐTCTH) giai đoạn 2021 - 2025 nguồn
ngân sách tỉnh và đề xuất điều chỉnh KHĐTCTH giai
đoạn 2021 - 2025 và Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh
KHĐTCTH giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách tỉnh.
2. Nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị về
Thứ sáu cải cách hành chính năm 2022.
17/06
Sáng

Đ/c Lộc

Thứ sáu
17/06
Sáng

Chiều

08 giờ 30. Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi số
thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện.

Đ/c Tiến

Phòng VHTT

Theo thư mời

08 giờ 30. Làm việc với Đảng ủy thị trấn Phước Bửu về
Đảng ủy TT
kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương Đ/c Minh Đ/c Khanh
Phước Bửu
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Văn phòng huyện

Theo thư mời

14 giờ. Đối thoại với các hộ dân về dự án xây dựng hàng
rào bảo vệ rừng và đường tuần tra bảo vệ rừng phía Bắc
QL 55 Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu.

Theo thư mời

Nơi nhận:

Đ/c Khanh Phòng NNPTNT

Hội trường
UBND huyên

Hội trường UBND TT Đ/c Dững
Phước Bửu
Đ/c Phi

Hội trường
UBND huyên

Đ/c Nam

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

– TTr. HU, HĐND huyện (b/c);
– CT, các PCT UBND huyện (b/c);
– CVP, PCVP HĐND-UBND Huyện;
– Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện;
– UBND các xã, thị trấn;
– BBT Trang TTĐT Huyện;
– Lưu: VT, TH (D).

Đ/c Hoạt

Trần Văn Dững

Đ/c Tú

Đ/c Thuận
Đ/c Trinh

Đ/c Lợi

