
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   THÀNH ỦY PHAN THIẾT
                         *                                         Phan Thiết, ngày 04 tháng 4 năm 2019
              Số 59 - CTr/TU

CHƯƠNG TRÌNH
công tác tháng 4 năm 2019

-----

I- Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 theo Kết
luận 568-KL/TU, ngày 04/12/2018 của Thành ủy và Thông báo số 597-TB/TU, ngày
19/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy “về nhiệm vụ trọng tâm 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, nhất là dịch tả lợi Châu Phi; chủ động phòng, chống chữa cháy rừng
mùa khô.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng quê hương Phan
Thiết  -  Bình  Thuận  19/4/1975  -  19/4/2019;  giải  phóng  Miền  Nam 30/4/1075  -
30/4/2019 và Quốc tế lao động 01/5.

II- Họp Ban Thường vụ Thành uỷ:

- Lần 1: 

+ Cho ý kiến về kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
của thành phố Phan Thiết.

+ Cho ý kiến về việc tiếp nhận các cơ sở đảng trong các doanh nghiệp về
trực thuộc Đảng bộ thành phố.

- Lần 2: + Công tác cán bộ, công tác đảng viên.

III- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 24 (khóa XI)

Cho ý kiến về việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa
XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

IV- Chương trình công tác cụ thể:

Ngày 01 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ 
chốt của tỉnh.

- Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27.

Chiều : Thường trực dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Ngày 02 (thứ 3) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 28.

Ngày 03 (thứ 4) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy dự buổi làm việc của BTV Tỉnh ủy với 
Đoàn kiểm tra Ban Dân vận Trung ương Đảng.
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- Thường trực  Thành  ủy  dự  Hội  nghị  Báo  cáo  viên  trực
tuyến với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chiều : Giao ban các Thường trực.

Ngày 04 (thứ 5) Sáng : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

Chiều : Đ/c Bí thư Thành ủy họp Đảng ủy Quân sự thành phố.

Ngày 05 (thứ 6) Sáng : Họp Bí thư Đảng uỷ các phường, xã.

Chiều : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

Ngày 06 (thứ 7) Sáng : Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 24 (khóa XI)

(Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30')

Ngày 08 (thứ 2) Sáng : Họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 1).

    Tập thể Thường trực Thành ủy nghe UBKT Thành ủy báo
cáo việc xác minh, làm rõ trách nhiệm của đảng viên có liên
quan đến việc để các Quyết định vi phạm hành chính hết thời 
hiệu (Bắt đầu từ 9 giờ).

Chiều : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện 
Chỉ thị số 33 - CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và 
kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.

Ngày 09 (thứ 3) Sáng : Giao ban khối Đảng.

Chiều : Thường trực Thành ủy làm việc với Đ. ủy phường Phú Trinh.

Ngày 10 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã Tiến Lợi.

Chiều : Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã Tiến Thành.

Ngày 11 (thứ 5) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy họp Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2015.

Chiều : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

Ngày 12 (thứ 6) : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 15 (thứ 2)  : Nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch).

Ngày 16 (thứ 3)  Sáng : Thường trực Thành ủy kiểm tra các công trình bức xúc 2019.

Chiều : Đ/c Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự 
Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực HĐND tỉnh
với Thường trực HĐND các huyện, thị, TP 6 tháng đầu năm.

Ngày 17 (thứ 4)  Sáng : Thường trực Thành ủy làm việc với Đ.ủy phường Hưng Long

Chiều : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

Ngày 18 (thứ 5) Sáng : Thường trực Thành ủy đi công tác.

Ngày 19 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành ủy viếng Đền thờ Liệt sĩ và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhành Bình Thuận
nhân kỷ niệm ngày giải phóng Phan Thiết - Bình Thuận.
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- Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp công dân định kỳ.

Chiều : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa
Thường trực  Tỉnh ủy  với  Thường trực  các  huyện,  thị,
thành ủy quý I/2019.

- Thường trực Thành ủy dự họp mặt truyền thống nhân kỷ
niệm 44 năm ngày giải phóng Phan Thiết - Bình Thuận.

Ngày 22 (thứ 2) Sáng : Đ/c Bí thư và Chủ tịch UBND thành phố đối thoại với nhân
dân phường Mũi Né theo Quyết định 218 của BCT.

Chiều : Họp Thường trực Thành ủy.

Ngày 23 (thứ 3) Sáng : Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu
cầu phát triển bền vững đất nước”.

Chiều : Thường trực Thành ủy đi kiểm tra tiến độ sửa chữa Bàu Chát.

Ngày 24, 25 (thứ 4, 5) : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 24 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã Phong Nẫm.

Chiều : Thường trực Thành ủy làm việc với Đ. ủy phường Xuân An.

Ngày 25 (thứ 5) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Đại hội Mặt trận thành phố Phan
Thiết lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2014 (cả ngày).

Ngày 26 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành ủy viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Đền thờ
Liệt sĩ thành phố và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ
Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận nhân kỷ niệm ngày giải
phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975).

- Họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 2).

Chiều : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến về kết quả
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018
và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ngày 29/4 đến 01/5 :     Nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5

 
Nơi nhận:                                T/L BAN THƯỜNG VỤ
- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
- 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,                                                           
- Lưu Văn phòng Thành ủy. C - 100     Phạm Tấn Công
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