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   CHƯƠNG TRÌNH
công tác tháng 02 năm 2019 

-----

I- Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2019, trong đó tập
trung công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án của tỉnh trên địa
bàn; công tác thu ngân sách.... 

- Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng
và vật nuôi, phòng, chống chữa cháy rừng mùa khô. 

- Chỉ đạo tổ chức tốt công tác giao nhận quân năm 2019.

II- Họp Ban Thường vụ Thành uỷ:

* Lần 1: Xét công nhận và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018.

* Lần 2: - Cho ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ
Thành ủy quản lý năm 2018.

      - Công tác cán bộ.

III- Chương trình công tác cụ thể: 

Ngày 01 (thứ 6)        : Thường trực Thành uỷ kiểm tra các hoạt động phục vụ Tết
(27 tháng Chạp)             Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ngày 02 đến ngày 10 (từ 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 06 tháng Giêng) : 

Nghỉ Tết cổ truyền dân tộc năm 2019.

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 (Bắt đầu từ 8h30').

Ngày 12 (thứ 3) : Thường trực Thành uỷ đi cơ sở.

Ngày 13 (thứ 4) Chiều: Thường trực Thành ủy làm việc với tập thể lãnh đạo các
   ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và Trung tâm BDCT.

Ngày 14 (thứ 5) Sáng : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

Chiều: Họp Thường trực Thành ủy nghe và cho ý kiến việc đánh giá, 
  phân loại; khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018.

Ngày 15 (thứ 6) Sáng : Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp công dân định kỳ.

 - Thường trực Thành ủy dự hội nghị trực tuyến Tổng kết
   ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh năm 2018; triển khai nhiệm 
   vụ năm 2019.

 - Thường trực Thành ủy dự hội nghị Tổng kết công tác tiếp 
   bước cho em đến trường năm 2018.

Ngày 17 (chủ nhật) : Thường trực Thành ủy dự họp mặt Hội đồng hương Bình
  Thuận tại tỉnh Lâm Đồng
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Ngày 18 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành ủy làm việc với Trung tâm Kỹ thuật và
Dịch vụ nông nghiệp thành phố về nhiệm vụ năm 2019.

Chiều :  Thường trực Thành ủy và UBND thành phố làm việc với
            Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về đầu tư một số hạng mục của

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

Ngày 19 (thứ 3) : Họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 1).

Ngày 20 (thứ 4) Chiều, Tối : Thường trực Thành uỷ dự Hội trại Tòng quân 2019.

Ngày 21 (thứ 5) Sáng  : Thường trực Thành uỷ dự Lễ giao nhận quân năm 2019.

Ngày 22 (thứ 6) : Đồng chí Bí thư Thành ủy dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 25 (thứ 2) : Họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 2).

Ngày 26 (thứ 3) Sáng : Đồng chí Bí thư Thành ủy dự hội nghị Ban Chấp Đảng bộ
  tỉnh lần thứ 25.

Chiều : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

Ngày 27 (thứ 4) Sáng : Đồng chí Bí thư Thành ủy dự hội nghị giao ban các Tổ đại
  biểu HĐND tỉnh về tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2018
   và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

Chiều :  Thường trực Thành ủy dự hội nghị trực tuyến của tỉnh về
   đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp
    bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu
   cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại

                vùng biển nước ngoài, giã cào bay trái tuyến năm 2018.

Ngày 28 (thứ 5)  Sáng : Đồng chí Bí thư Thành ủy họp Đảng ủy Quân sự thành phố.

Chiều : Thường trực Thành ủy dự hội nghị trực tuyến của tỉnh về sơ
  kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy
  thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương
  (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ

              chức  bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu
              lực, hiệu quả” và Chương trình hành động số 43-CTr/TU của
              Tỉnh  ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung
             ương (khóa XII) “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản
              lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn
               vị sự nghiệp công lập”.

          T/L BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG
- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                                                                                      
- HĐND, UBND, UBMT thành phố,
- Các ban Đảng Thành ủy, TT BDCT thành phố,                                                     
- Các ban, ngành và các đoàn thể thành phố,
- Cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc,
- Các đồng chí Thành ủy viên,                                                           Phạm Tấn Công
- Lưu Văn phòng Thành uỷ. C-100                                                     
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