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CHƯƠNG TRÌNH
công tác tháng 6 năm 2019

-----

I- Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận 6 tháng đầu
năm; xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại năm 2019.

- Tiếp tục chỉ đạo  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố (khoá XI).

II- Họp Ban Thường vụ Thành uỷ:

- Lần 1:  

+ Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận 6 tháng đầu
năm; xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại năm 2019.

+ Cho ý kiến bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo thành phố nhiệm kỳ 2020 -
2025 (giai đoạn A3).

- Lần 2:

+ Nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019.

+ Nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành
phố Phan Thiết lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

+ Công tác cán bộ; Công tác đảng viên.

III- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 25: 

1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận 6 tháng đầu
năm; xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại năm 2019.

2. Cho ý kiến bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo thành phố nhiệm kỳ 2020 -
2025 (giai đoạn A3).

3. Thực hiện công tác chất vấn trong Đảng theo quy định.
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IV- Chương trình công tác cụ thể:

Ngày 01 và 02 : Đ/c Bí thư Thành ủy đi công tác tại huyện Phú Quý.

Ngày 03 (thứ 2) Sáng :  - Thường trực Thành ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh.

 - Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy (lần 1).

Chiều : - Thường trực Thành ủy dự Lễ phát động “Tháng hành động
 vì trẻ em” và Tọa đàm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” 2019.

- Thường trực Thành ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Ngày 04 (thứ 3) Sáng : Thường trực Thành ủy đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến
đường Tô Hiệu, phường Mũi Né.

Chiều : Họp Thường trực Thành ủy.

Ngày 05 (thứ 4) Sáng : - Thường trực Thành ủy làm việc với Sở Tài chính để tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc liên quan đến kinh phí dịch vụ công ích
trên địa bàn thành phố.

- Thường trực Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên
tháng 6/2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Chiều : Giao ban các Thường trực.

Ngày 06 (thứ 5) Sáng : - Thường trực Thành ủy dự họp nghe báo cáo tình hình và
giải pháp khắc phục tình trạng khai thác khoáng sản trái
 phép trên địa bàn tỉnh (UBND tỉnh tổ chức).

- Đ/c Bí thư Thành ủy dự tập huấn diễn tập khu vực phòng
 thủ tỉnh năm 2019.

Chiều : Giao ban khối Đảng.

Ngày 07 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành ủy làm việc với phòng Giáo dục - Đào
tạo thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU, 
ngày 02/11/2014 của Thành ủy về “Đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Chiều : - Thường trực Thành ủy dự chỉ đạo Hội nghị giao nhiệm vụ
  diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và diễn tập chiến đấu
   phòng thủ phường, xã năm 2019.

-  Thường trực  Thành  ủy  dự họp trực  tuyến  về  công  tác
  phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi.

Ngày 10 (thứ 2)  : Họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 1).
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Ngày 11, 12 (thứ 3, 4) : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy (lần 2).

Ngày 11 (thứ 3) Sáng : Tỉnh tổ chức tập huấn cho thành phố về công tác diễn tập khu
vực phòng thủ năm 2019.

Chiều : Tiếp tục tập huấn công tác diễn tập khu vực phòng thủ.

Ngày 12 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành ủy dự họp Thường trực HĐND thành
phố cho ý kiến thẩm định “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng
đất đến năm 2020”.

Chiều : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 
của Đảng ủy phường Mũi Né.

Ngày 13 (thứ 5) Sáng  : Thường trực Thành ủy họp BCĐ cải cách tư pháp thành phố 
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Chiều : Thường trực Thành ủy nghe UBND thành phố báo cáo tiến
độ thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Ngày 14 (thứ 6) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy dự họp Đảng ủy Quân sự thành phố.

Chiều : Họp Bí thư đảng ủy các phường, xã.

Ngày 17 (thứ 2) Sáng : - Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp công dân định kỳ.

- Thường trực Thành ủy làm việc với UBND thành phố về
tình  hình,  kết  quả  đầu  tư  phát  triển  6  tháng  đầu  năm;

 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (1: Tiến độ 
 thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn;
2: Tiến độ thực hiện các công trình bức xúc của thành phố  

 và các công trình giao thông nông thôn).

Chiều : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

Ngày 18 (thứ 3) Sáng : Thường trực Thành ủy dự gặp mặc các chức sắc tôn giáo trên
địa bàn tỉnh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức

Chiều : Thường trực Thành ủy đi thăm các cơ quan truyền thông báo 
chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Ngày 19 (thứ 4)  : Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 26.

 : Thường trực Thành ủy đi thăm các cơ quan truyền thông báo
chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Ngày 20 (thứ 5) Sáng : Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố.

Chiều : Thường trực Thành ủy họp BCĐ công tác tôn giáo thành phố 
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.
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Ngày 21 (thứ 6) Sáng  : - Thường trực Thành ủy dự Hội nghị đại biểu các dân tộc
 thiểu số thành phố Phan Thiết lần thứ III.

- Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy (lần 3).

Ngày 24 (thứ 2)  : Họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 2).

Ngày 25 (thứ 3) Sáng : Thường trực Thành ủy dự họp Thường trực HĐND thành
phố kiểm tra công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8 -
HĐND thành phố, khóa XI.

Chiều : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực
hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc.

Ngày 26 (thứ 4) Sáng  : Đ/c Bí thư và Chủ tịch UBND thành phố đối thoại với nhân
dân xã Thiện Nghiệp theo Quyết định 218 của BCT.

Ngày 27 (thứ 5) : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 30.

Ngày 28 (thứ 6) Sáng  : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị tổng kết 05 năm phong 
trào Hội Cựu chiến binh gương mẫu (2014 - 2019).

Chiều : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

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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