
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   THÀNH UỶ PHAN THIẾT
                       *                                           Phan Thiết, ngày 04 tháng 01 năm 2019
            Số 54 - CTr/TU            

CHƯƠNG TRÌNH
công tác tháng 01 năm 2019 

và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi
-----

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2019 theo Kết luận số 568-
KL/TU, ngày 04/12/2018 của Thành uỷ.

- Hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình cán bộ lãnh đạo, quản lý
năm 2018.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

II. Họp Ban Thường vụ Thành uỷ:

- Lần 1: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Uỷ viên Thường
vụ Thành uỷ năm 2018.

-  Lần 2:  Xem xét, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và khen thưởng tổ
chức đảng, đảng viên năm 2018. Công tác cán bộ, công tác đảng viên.

III. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 22:

- Nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân
Ban Thường vụ Thành uỷ năm 2018.

- Thực hiện chất vấn trong Đảng và lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên
Ban Thường vụ Thành ủy.

- Công khai bản kê khai thu nhập, tài sản của các đối thượng theo quy định.

IV. Chương trình công tác cụ thể: 

Ngày 01 (thứ 3) : Nghỉ tết Dương lịch năm 2019

Ngày 02 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành uỷ đi cơ sở.
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Chiều : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến đánh giá
công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Ngày 03, 04, 05 (thứ 5, 6, 7): Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 1).

Ngày 04 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến của UBND
tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách Nhà nước năm 2019.

Chiều : Giao ban các Thường trực.

Ngày 07 (thứ 2) Sáng : Họp Bí thư Đảng ủy các phường, xã.

Chiều : Thường trực Thành ủy chủ trì giao ban  khối Đảng. 

Ngày 08, 09 (thứ 3, 4) : Đ/c Bí thư Thành uỷ tiếp xúc cử tri.

Ngày 09 (thứ 4) Sáng :- Đ/c Bí thư Thành ủy dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh lần thứ 24.

 - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Hội nghị phân
khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 của
thành phố.

Chiều : Đ/c Bí thư Thành uỷ tiếp xúc cử tri.

Ngày 10 (thứ 5) : Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tiếp xúc cử
tri. (cả ngày)

Chiều : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc
tổng kết Năm dân vận chính quyền năm 2018.

Ngày 11 (thứ 6)  Sáng :  Thường  trực  Thành  uỷ  dự  Hội  nghị  trực  tuyến  giữa
Thường trực Tỉnh uỷ với Thường trực các huyện, thị, thành
uỷ.

Chiều : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị tổng kết công tác thuế
năm 2018 ở tỉnh.

Ngày 14 (thứ 2) Sáng : Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chủ trì giao ban
Khối Dân vận - Mặt trận quý I/2019.

    Chiều :  Thường trực  Thành uỷ dự Hội  nghị  tổng kết  công tác
Công an tỉnh năm 2018.

Ngày 15, 16 (thứ 3, 4): Họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 2)

Ngày 17 (thứ 5) Sáng : Đ/c Bí thư Thành uỷ chủ trì giao ban Khối Nội chính đánh
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giá tình hình năm 2018; xác định nhiệm vụ trọng tâm quý I
năm 2019.

Chiều : Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị tổng kết công tác Công
an thành phố năm 2018

Ngày 18 (thứ 6) : Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 22

Ngày 21 (thứ 2) Sáng : Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác Dân
(16/12 ÂL) vận năm 2018; phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm

2019.

Chiều : Đ/c Bí thư Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến với Đảng ủy
 Quân sự tỉnh phiên cuối năm 2018. 

Ngày 22 đến 25 (thứ 3, 4, 5, 6) : Đ/c Bí thư Thành ủy dự họp Ban Thường vụ Tỉnh
(17/12 ÂL) ủy.
Ngày 23 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị tổng kết công tác thuế
(18/12 ÂL) năm 2018 - triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 25 (thứ 6)Chiều : Sinh hoạt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản
(20/12 ÂL) Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), trao huy hiệu cho

các đồng chí cao tuổi Đảng và họp mặt truyền thống nhân
dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ngày 22 đến 29 ( từ ngày 17 đến 24/12 ÂL): Thường trực Thành uỷ thăm, chúc tết
các gia đình chính sách tiêu biểu, Mẹ VNAH, Anh hùng
LLVT và các đơn vị phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm
2019.

Ngày 28 (thứ 2) Chiều: Đ/c Bí thư Thành ủy chủ trì họp Đảng ủy Quân sự thành
(25/12 ÂL) phố phiên cuối năm 2018.              

Ngày 30 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành ủy viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Bảo
(25/12 ÂL) tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Bình Thuận và Đền thờ Liệt sĩ

thành phố.

Chiều : Thường trực Thành ủy dự gặp mặt cán bộ, công chức tỉnh
nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ngày 31 (thứ 5) Sáng :  Thường trực Thành uỷ dự Hội  nghị  tổng kết  nhiệm vụ
(26/12 ÂL) quân  sự,  quốc  phòng  năm  2018  và  triển  khai  nhiệm vụ

trọng tâm 2019 của thành phố.

Ngày 01/2 (thứ 6) : Thường trực Thành uỷ kiểm tra các hoạt động phục vụ Tết
( 27/12ÂL)            Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
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Ngày 02 đến ngày 10/02 (từ 28 tháng chạp đến hết ngày mùng 6 tháng giêng): 
Nghỉ Tết cổ truyền dân tộc 2019

Ngày 04 (thứ 2) Tối :  Thường trực Thành uỷ dự chương trình văn nghệ mừng
( 30 ÂL) xuân  Kỷ Hợi 2019.

Ngày 06 (thứ 4) : Thường trực Thành uỷ dự Lễ hội đua thuyền truyền thống.
   (mùng 2 tết)
Ngày 08 (thứ 6) : Thường trực Thành uỷ dự giải chạy vượt đồi cát Mũi Né.
   (mùng 4 tết)
Ngày 11 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành uỷ dự họp trực tuyến cùng với tỉnh về

tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

          T/L BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG
- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                                                                                      
- HĐND,UBND thành phố,
- Các Ban XD Đảng Thành ủy,                                                           
- Các ban, ngành, MT, các đoàn thể thành phố,
- Cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc,
- Các đồng chí Thành ủy viên,                                                            Trần Minh Tâm
- Lưu Văn phòng Thành uỷ.T-120                                                     
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