
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   THÀNH ỦY PHAN THIẾT
                           *                                       Phan Thiết, ngày 04 tháng 10 năm 2019
               Số 65 - CTr/TU

CHƯƠNG TRÌNH
công tác tháng 10 năm 2019

-----

I- Những nhiệm vụ trọng tâm:

-  Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ còn lại 03 tháng cuối năm 2019;
trong đó tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải phóng
mặt bằng các công trình trọng điểm, búc xúc trên địa bàn; phòng, chống thiên tai,
dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm.

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo Chỉ thị
số 10/CT-UBND, ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

II- Họp Ban Thường vụ Thành uỷ:

- Lần 1: Công tác cán bộ; công tác đảng viên.

- Lần 2: 

+ Cho ý kiến xác định các công trình bức xúc của thành phố năm 2020.

+ Quyết toán ngân sách Đảng năm 2018.

III- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 29 (khóa XI)

+ Quyết toán ngân sách Đảng năm 2018.

IV- Chương trình công tác cụ thể:

Ngày 01 (thứ 3) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Ngày 02 (thứ 4) Sáng :  Ban Thường vụ Thành ủy dự Hội nghị phổ biến thông tin
thời sự quý III/2019 do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức.

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

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

Ngày 03 (thứ 5) Sáng : Thường trực Thành ủy đi kiểm tra tiến độ một số công trình; 
tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chiều : Giao ban các Thường trực.

Ngày 04 (thứ 6) Sáng : Hội nghị Tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập KVPT thành phố
Phan Thiết năm 2019.
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Chiều : Họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 1).

Ngày 07 (thứ 2) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri phường Đức nghĩa.

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

Ngày 08 (thứ 3) Sáng : - Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri phường Lạc Đạo.

- Họp Bí thư Đảng ủy các phường, xã.

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

Ngày 09 (thứ 4) Sáng : - Thường trực Thành ủy dự họp giao trực tuyến giữa Thường
trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, thành ủy quý
III/2019 (có nội dung quán triệt Kết luận số 54-KL/TW, ngày
07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
TW 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn).

- Thường trực Thành ủy làm việc với  UBND thành phố,
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và thành phố.

Chiều : Thường trực Thành ủy chủ trì giao ban Bí thư các tổ chức
Đảng khối Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Ngày 10 (thứ 5) Sáng : Đ/c Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp xúc cử 
tri xã Tiến Lợi.

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

Ngày 11 (thứ 6) Sáng : Giao ban khối Đảng.

Chiều : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị giao ban Quy chế phối
hợp giữa 03 lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng.

Tối : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Lễ Kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt
                                      Nam và tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2019

Ngày 14 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Hội thảo trực tuyến 70 năm tác
phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc
thi  viết  về tấm gương “Dân vận khéo” do Ban Dân vận
Trung ương tổ chức.

Chiều : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

Ngày 15 (thứ 3) Sáng : - Thường trực Thành ủy dự Đại hội HLHTN tỉnh lần thứ VI.

- Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp công dân định kỳ.

Chiều : Giao ban khối Dân vận - Mặt trận.
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Ngày 16 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Đại hội thi đua yêu nước “Cựu
chiến binh gương mẫu” tỉnh Bình Thuận lần thứ VI.

Chiều : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến giữa Bí thư Tỉnh
ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh với Đảng ủy Quân sự
các huyện, thị, thành phố về rà soát kết quả thực hiện Nghị
quyết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019.

Ngày 17 (thứ 5) Sáng : -  Thường trực Thành ủy dự Đại hội đại biểu các dân tộc
thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ III.

- Thường trực Thành ủy dự sinh hoạt kỷ niệm Ngày Phụ nữ 
 Việt Nam (20/10) và bàn giao công trình chào mừng Đại hội
 Đảng các cấp do Hội LHPN thành phố tổ chức.

Ngày 18 (thứ 6)    : Đ/c Bí thư Thành ủy chủ trì Hội thảo biên soạn lịch sử lực
(Cả ngày)          lượng vũ trang thành phố PT giai đoạn 1945 - 1975 (lần 1).

Ngày 21 (thứ 2)  : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

Ngày 22 (thứ 3)  Sáng : Thường trực Thành ủy nghe báo cáo tiến độ các công trình
bức xúc năm 2019; xác định kế hoạch đầu tư xây dựng cơ
bản và công trình bức xúc năm 2020.

Ngày 23 (thứ 4) 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.

Ngày 24 (thứ 5) Sáng : - Thường trực Thành ủy dự Hội nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát
 biển tuyên truyền cho ngư dân về biển, đảo.

- Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 33.

Tối : Thường trực Thành ủy dự lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh
nhân du lịch tiêu biểu (trên địa bàn) nhân kỷ niệm 24 năm
Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2019).

Ngày 25 (thứ 6) Sáng : Họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 2).

Chiều : Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo
Công an thành phố về tình hình an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội 10 tháng đầu năm 2019.

Ngày 28 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành ủy đi kiểm tra tiến độ các công trình.

Chiều : Thường trực Thành ủy làm việc với lãnh đạo Chi cục Thuế
Phan Thiết về tình hình thu ngân sách 10 tháng đầu năm;
nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2019.
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Ngày 29, 30 (thứ 3, 4) :  Đ/c Bí thư Thành ủy dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 30 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

Chiều : Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần 29.

Ngày 31 (thứ 5) Sáng : Đ/c Phó Bí  thư Thường trực Thành ủy,  Chủ tịch HĐND
thành phố dự Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch HĐND tỉnh
với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố 6 tháng
cuối năm 2019.

 
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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