
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   THÀNH ỦY PHAN THIẾT
                         *                                         Phan Thiết, ngày 03 tháng 7 năm 2019
             Số 62 - CTr/TU

CHƯƠNG TRÌNH
công tác tháng 7 năm 2019

-----

I- Những nhiệm vụ trọng tâm:

-  Tập trung lãnh đạo triển khai  thực hiện Kết luận số 699-KL/TU, ngày
20/6/2019 của Thành uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại năm 2019.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ (27/7); theo dõi, chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão, lũ
và dịch bệnh trên người, gia xúc, gia cầm, đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi.

- Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021

II- Họp Ban Thường vụ Thành uỷ:

- Lần 1: Cho ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp thành
phố giai đoạn A3 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và những nhiệm kỳ tiếp theo.

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

- Lần 3: Công tác cán bộ; công tác đảng viên.

III- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 27 (khóa XI)

Cho ý kiến giới thiệu quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp thành phố giai
đoạn A3 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và những nhiệm kỳ tiếp theo.

IV- Chương trình công tác cụ thể:

Ngày 01 (thứ 2)  Sáng : - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 27.

- Họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 1).

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

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực nghe Thường trực HĐND,
 UBND thành phố báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 8 - 

   HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 02 (thứ 3) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị triển khai thi hành Luật
Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (cả ngày).

Chiều : Thường trực Thành ủy dự họp UBND thành phố liên quan
đến việc thực hiện Kết luận 1696 của Chủ tịch UBND tỉnh.
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Ngày 03 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

Chiều : Giao ban các Thường trực.

Ngày 04 (thứ 5) : Thường trực Thành ủy dự  kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố
(ngày 04 và 05).

Ngày 05 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến
tháng 7/2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Chiều : Đ/c Bí thư Thành ủy họp Ban Chỉ đạo diễn tập BT-19 của
tỉnh; Dự họp Đảng ủy Quân sự thành phố.

Ngày 06 (thứ 7) : Thường trực Thành ủy đi kiểm tra một số điểm tổ chức bầu
cử Trưởng khu phố, thôn trên địa bàn.

Ngày 07 (chủ nhật)  : Bầu cử Trưởng khu phố, thôn (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Ngày 08 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

Chiều : Thường trực Thành ủy nghe UBND thành phố báo cáo tình
hình, kết quả Bầu cử Trưởng khu phố, thôn (NK 2019-2024).

Ngày 09 (thứ 3)  : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy (lần 1).

Chiều : Giao ban Khối Đảng.

Ngày 10 (thứ 4) Sáng : Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII)

- Thường trực Thành ủy dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện
nhiệm vụ của Công an tỉnh 6 tháng đầu năm.

Chiều : Họp Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố (Rà soát, kiểm
tra công tác xây dựng văn kiện, kịch bản và công tác bảo đảm
chuẩn bị diễn tập).

Ngày 11 (thứ 5) Sáng : Họp Bí thư Đảng ủy các phường, xã.

Chiều : Họp Thường trực Thành ủy.

Ngày 12 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc
tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ngày 15 (thứ 2) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp công dân định kỳ.

- Giao ban Khối Dân vận - Mặt trận quý III/2019.

Chiều : Họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 2).

Ngày 16 (thứ 3) Sáng : Thường trực Thành ủy làm việc với UBND thành phố và tập 
thể lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch để nghe báo cáo kết
quả thực hiện Thông báo số 532-TB/TU, ngày 26/10/2018
của Ban Thường vụ Thành ủy.
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- Thường trực Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến công tác kiểm
tra, giám sát 6 tháng đầu năm do UBKT Tỉnh ủy tổ chức.

Chiều : Đ/c Bí thư Thành ủy dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh quý II.

Ngày 17, 18 (thứ 4, 5) : Diễn tập thử và dự quay phim các nội dung diễn tập
KVPT thành phố.

Ngày 17 (thứ 4) Sáng : Thường trực  Thành ủy  dự họp giao  ban trực  tuyến giữa
Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc quý II/2019.

Chiều : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm 
thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân
và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngày 19 (thứ 6) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy (lần 2).

- Thường trực Thành ủy dự Hội nghị UBMTTQ thành phố lần 
thứ 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chiều : Đ/c Bí thư Thành ủy dự họp HĐND tỉnh ra Nghị quyết lãnh
đạo chuyển địa phương sang thời chiến (Trường Quân sự tỉnh

- Thường trực Thành ủy làm việc với Thành đoàn Phan Thiết
về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Ngày 20 (thứ 7) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị thông tin thời sự chuyên
đề quý II/2019 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Ngày 22 (thứ 2)  : Thường trực Thành ủy dự quay phim các nội dung trong vận 
hành cơ chế - Diễn tập KVPT thành phố (cả ngày).

Ngày 23 đến 25 : Đ/c Bí thư Thành ủy dự kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X,
(thứ 3, 4, 5) nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 24 (thứ 4)  : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

Ngày 25 (thứ 5)  : Thường trực Thành ủy thăm một số gia đình thương binh, liệt
sĩ trên địa bàn nhân ngày 27/7 (cả ngày).

Ngày 26 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành ủy viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, viếng
Đền thờ Liệt sĩ thành phố và dự Lễ truy tặng danh hiệu Bà
Mẹ Việt Nam Anh hùng.

- Thường trực Thành ủy dự các cuộc họp ở giai đoạn thời
chiến - Diễn tập KVPT thành phố (cả ngày).

- Thường trực Thành ủy dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành
lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).
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Tối : Thường trực Thành ủy dự Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt
sỹ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ.

Ngày 29 (thứ 2) Sáng : Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều 
lệ Đảng.

Chiều : Thường trực Thành ủy dự Lễ giao nhận nhân lực, tàu thuyền 
dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các
vùng biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Cảng Phú Hài).

Ngày 30 (thứ 3) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy (lần 3).

Chiều : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm 
thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới.

Ngày 31 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chiều : Họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 3).

 
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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