
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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               Số 64 - CTr/TU

CHƯƠNG TRÌNH
công tác tháng 9 năm 2019

-----

I- Những nhiệm vụ trọng tâm:

-  Tiếp  tục  lãnh  đạo  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.

- Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp phối hợp đồng bộ, tích cực để
huy động trẻ trong độ tuổi đến trường và tổ chức các hoạt động Trung thu cho các
cháu thiếu niên nhi đồng.

- Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ họp bất thường - HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 -
2021.

II- Họp Ban Thường vụ Thành uỷ:

- Lần 1: 

+ Công tác cán bộ, công tác đảng viên.

- Lần 2: 

+ Công tác cán bộ, công tác đảng viên.

+ Đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng quý III/2019. 

III- Chương trình công tác cụ thể:

Ngày 02 (thứ 2)  : Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Ngày 03 (thứ 3) Sáng : Thường trực Thành ủy nghe báo cáo việc rà soát công tác
thực hiện chính sách bồi thường dự án đường Lê Duẫn.

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

Ngày 04 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành ủy nghe báo cáo việc rà soát công tác
thực hiện chính sách bồi thường dự án đường Lê Duẫn (tt).

Chiều : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

Ngày 05 (thứ 5) Sáng : -Thường trực Thành ủy dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020

- Họp giao ban các Thường trực.
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Ngày 06 (thứ 6) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy dự họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện
Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
(khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín
dụng chính sách xã hội

Ngày 07 (thứ 7)Chiều : Thường trực Thành ủy dự Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ lần
thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ngày 09 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành ủy đi kiểm tra tiến độ các công trình.

Chiều : Giao ban khối Đảng.

Ngày 10 (thứ 3) Sáng  : - Họp Bí thư Đảng ủy các phường, xã.

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

Chiều : Thường trực Thành ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn
giáo thành phố quý III/2019.

Ngày 11 (thứ 4)  : Đ/c Bí thư Thành ủy dự kỳ họp bất thường HĐND tỉnh (khóa X).

Chiều và Tối : Thường trực Thành ủy dự Chương trình “Đêm hội trăng rằm” 
nhân dịp Tết Trung thu năm 2019.

Ngày 12 (thứ 5) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp
giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với BTV Tỉnh ủy về thực hiện
công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Chiều : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị dân chủ mở rộng huy động 
nhân lực, tàu thuyền dân sự theo NĐ 30, 130 Chính phủ.

Ngày 13 (thứ 6) Cả ngày : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến Hội thảo
“Phát triển bền vững kinh tế biển các tỉnh, thành khu vực
duyên hải miền Trung và phía Nam dựa trên lợi thế so sánh”

Ngày 16 (thứ 2) Sáng : - Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp dân định kỳ.

- Họp Ban Chỉ đạo 94 thành phố.

Chiều : Họp Thường trực Thành ủy.

Ngày 17 (thứ 3) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tổ chức
Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng (dự phòng)

Chiều : - Thường trực Thành ủy dự làm việc với Thường trực Tỉnh
ủy giải quyết các vụ việc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
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- Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác 
diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

Ngày 18 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành ủy dự kỳ họp bất thường - HĐND thành
 phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

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

Ngày 19 (thứ 5) Sáng  : Giao ban khối Nội chính quý III/2019.

Ngày 20 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành ủy dự làm việc với Thường trực Tỉnh ủy
giải quyết các vụ việc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Chiều : Thường  trực  Thành  ủy  nghe  UBND  thành  phố  báo  cáo
phương án tổ chức Đường hoa và Chương trình văn nghệ
đêm Giao thừa Xuân Canh Tý 2020.

Ngày 21 (thứ 7) Cả ngày : Đ/c Bí thư Thành ủy dự cùng tập thể lãnh đạo tỉnh làm
  việc với Đoàn công tác của Trung ương.

Ngày 22 (chủ nhật)  : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh
Bình Thuận năm 2019.

Ngày 23 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

Ngày 24 (thứ 3)  : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy (lần 2).

Ngày 25 (thứ 4) Sáng : - Tổng kết công tác diễn tập KVPT thành phố năm 2019.

- Thường trực Thành ủy dự Hội thi tác nghiệp trên mạng máy
   tính khối Đảng, đoàn thể tỉnh lần thứ 4, năm 2019.

Ngày 26 (thứ 5) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 
tại trường Đại học Phan Thiết.

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

Ngày 27 (thứ 6) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 33.

Ngày 30 (thứ 2) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố đối thoại 
với nhân dân phường Phú Hài theo Quyết định 218-BCT.

 
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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