
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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CHƯƠNG TRÌNH
công tác tháng 8 năm 2019

-----

I- Những nhiệm vụ trọng tâm:

-  Tiếp  tục  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;
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 chuẩn bị các công việc phục vụ năm học 2019 - 2020

II- Họp Ban Thường vụ Thành uỷ:

- Lần 1: Nghe và cho ý kiến công tác cán bộ.

- Lần 2: Nghe và cho ý kiến công tác cán bộ, công tác đảng viên.

III- Chương trình công tác cụ thể:

Ngày 01 (thứ 5) Sáng : Thường trực Thành ủy dự họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

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

- Đ/c Bí thư Thành ủy dự họp Đảng ủy Quân sự thành phố.

Ngày 02 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị báo cáo viên tháng 8 do
              Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Chiều : Giao ban các Thường trực.

Ngày 05 (thứ 2) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri phường Đức Thắng.

Chiều : Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri phường Đức Nghĩa.

Ngày 06 (thứ 3) Sáng : - Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy (lần 1).

- Họp Bí thư Đảng ủy các phường, xã.

Chiều : - Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri phường Lạc Đạo.

- Giao ban khối Đảng.

Ngày 07 (thứ 4) Sáng : - Thường trực Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05
năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình
hành động số 26-NQ/TU, ngày 11/12/2013 của Tỉnh ủy về
chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
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- Thường trực Thành ủy dự Đại hội Hội cựu thanh niên xung
phong thành phố Phan Thiết lần thứ IV (NK 2019 - 2024).

Chiều : - Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri phường Đức Long.

Ngày 08 (thứ 5) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị đánh giá tình hình quản
lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố.

Chiều : Tập thể Thường trực Thành ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt
của tỉnh (công tác cán bộ).

Ngày 09 (thứ 6) : - Tập thể Thường trực Thành ủy dự Hội nghị bồi dưỡng, cập
nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp
tỉnh, cấp huyện năm 2019 (cả ngày).

- Thường trực Thành ủy dự Lễ trao học bổng cho học sinh
nghèo vượt khó học giỏi do Hội Khuyến học T. phố tổ chức.

Ngày 10 (thứ 7) Sáng : Thường trực Thành ủy nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn
tập, thông qua video clip các nội dung quay phim hoàn chỉnh.

Ngày 12 (thứ 2) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy.

Chiều : Đ/c Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp xúc cử
tri xã Tiến Lợi.

Ngày 13 (thứ 3) Sáng : Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Mũi Né

- Đ/c Bí thư Thành ủy dự làm việc với Đoàn Quân khu 7
kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT của thành phố.

Chiều : Đ/c Bí thư Thành ủy dự nghe Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực
phòng thủ của tỉnh báo cáo kết quả chuẩn bị diễn tập.

Ngày 14 (thứ 4) : Đ/c Bí thư Thành ủy dự diễn tập thử KVPT của tỉnh.

Ngày 15 (thứ 5) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp dân định kỳ.

Chiều : Họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 1).

Ngày 16 (thứ 6)  : Tập thể Thường trực Thành ủy dự Hội nghị bồi dưỡng, cập
nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp
tỉnh, cấp huyện năm 2019 (cả ngày).

Ngày 17 (thứ 7) Sáng : Thường trực Thành ủy dự tập thử một số nội dung diễn tập.

Ngày 19 (thứ 2) Sáng : Đ/c Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp xúc cử
tri xã Tiến Thành.

Chiều : Thường trực Thành ủy dự làm việc với Thường trực Tỉnh ủy
về rà soát, cho ý kiến giải quyết các vụ việc tồn đọng, phát
sinh liên quan đến tôn giáo trên địa bàn.
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Ngày 20 (thứ 3) Sáng : - Tập thể Thường trực Thành ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt
của tỉnh (công tác cán bộ).

- Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy.

Chiều : Họp Thường trực Thành ủy.

Ngày 21, 22 (thứ 4, 5) : Diễn tập chính thức KVPT của tỉnh và thành phố năm 2019.

Ngày 23 (thứ 6) Sáng  : Thường trực  Thành  ủy  dự  khai  mạc  Ngày  Phụ  nữ  khởi
nghiệp cấp tỉnh năm 2019.

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

Ngày 26 (thứ 2) Sáng : Họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 2).

Chiều : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết số
13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của BCH Trung ương về tiếp tục
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ngày 27 (thứ 3)  : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy (lần 5).

Ngày 28 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện
Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII)  về tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngày 29 (thứ 5) Sáng : Họp Tiểu ban nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố
lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua Đề cương báo
cáo chính trị trình Đại hội.

Ngày 30 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành ủy viếng Nghĩa trang Liệt  sĩ  tỉnh và
viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày 
Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

 

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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