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CHƯƠNG TRÌNH
công tác tháng  3 năm 2021

-----

I- Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2021; trong đó
tập trung công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án của tỉnh trên
địa bàn, công tác thu ngân sách.... 

- Chỉ đạo tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2021; các hoạt động kỷ niệm
ngày thành lập 3 lực lượng.

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp tổng kết HĐND thành phố (khoá XI).

- Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị tốt các khâu công việc phục vụ bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II- Họp Ban Thường vụ Thành uỷ:

- Lần 1:

+ Lấy ý kiến người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND
thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

+ Cho ý kiến báo cáo phục vụ buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với
tập thể Ban Thường vụ Thành ủy.

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

III- Hội nghị Thành ủy lần thứ 06 (khoá XII)

- Thông qua kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế
- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và 05 năm 2021 - 2025.

- Quyết toán ngân sách Đảng năm 2019.

IV- Chương trình công tác cụ thể:

Ngày 01 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình
tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại
biểu HĐND tỉnh NK 2021 - 2026 do UBMT tỉnh tổ chức.
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Chiều : - Giao ban các Thường trực.

- Tập thể Thường trực Thành ủy họp để dự kiến giới thiệu
người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố.

Ngày 02 (thứ 3) Sáng : Thường trực Thành ủy cùng Thường trực Tỉnh ủy đi khảo sát 
thực địa khu vực triển khai Dự án Kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu
Dục Thanh đến cầu Bát Xì

Chiều : Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử.

Ngày 03 (thứ 4)  : Thường trực Thành ủy dự Lễ giao nhận quân năm 2021.

Ngày 04 (thứ 5) : Giao ban khối đảng

Đ/c Bí thư Thành ủy dự các Hội nghị về công tác cán bộ do
Tỉnh ủy tổ chức.

Ngày 05 (thứ 6) Sáng : Tập thể Thường trực Thành ủy dự hội nghị lấy ý kiến cử tri
nơi công tác (Văn phòng Thành ủy) với người được dự kiến
giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố và 
dự hội nghị mở rộng ban lãnh đạo cơ quan Thành ủy (BTV
và tập thể lãnh đạo các ban xây dựng Đảng) để thảo luận, giới
thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố.

Họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 1).

Chiều : Thường trực Thành ủy dự sinh hoạt ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Ngày 08 (thứ 2) Sáng : Họp Bí thư Đảng ủy các phường, xã.

Chiều : Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử.

Ngày 09 (thứ 3)  Sáng : Thường trực Thành ủy cùng lãnh đạo UBND thành phố làm 
việc với Hội Khuyến học thành phố.

Chiều : Thường trực Thành ủy cùng lãnh đạo UBND thành phố làm
việc với tập thể lãnh đạo Chi cục thuế Phan Thiết.

Ngày 10 (thứ 4)  Sáng : Thường trực Thành ủy cùng lãnh đạo UBND thành phố làm
việc với Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chiều : Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử.

Ngày 11 (thứ 5)  Sáng : Họp Bí thư các cơ sở Đảng doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà 
nước quý I/2021.

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

Chiều : Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử.

Ngày 12 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành ủy dự gặp mặt đội ngũ trí thức tỉnh do
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức.
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Chiều : Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử.

Ngày 15 (thứ 2) Sáng : Giao ban khối Dân vận - Mặt trận quý I/2021.

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

Chiều : Thường trực Ban Chỉ đạo, Thường trực Ủy ban bầu cử thành 
phố họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực 
BCĐ, Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác bầu cử.

Ngày 16 (thứ 3) Sáng : Đ/c Bí thư Thành ủy cùng BTV Tỉnh ủy làm việc với tập thể 
BTV Thị ủy La Gi.

Chiều : Thường trực Thành ủy cùng lãnh đạo UBND thành phố làm
việc với Ban Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình dân dụng và công nghiêp tỉnh.

Ngày 17 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị ký kết quy chế phối hợp 
kiểm tra, giám sát giữa Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy
Quân sự tỉnh với Ban Thường vụ, UBKT các huyện, thị,
thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị hiệp thương bầu cử do
UBMTTQ thành phố tổ chức (lần 2).

Ngày 18 (thứ 5) Sáng : Giao ban khối nội chính và đánh giá công tác phòng chống
tham nhũng quý I/2021.

Họp Thường trực Thành ủy.

Chiều : Thường trực Thành ủy họp về công tác phát ngôn, cung cấp
thông tin cho báo chí của cơ quan khối Đảng và việc xử lý
thông tin báo chí của tỉnh.

Ngày 19 (thứ 6) Sáng : Hội nghị Thành ủy lần thứ 06 (khoá XII).

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

Ngày 22 (thứ 2)  Sáng : Họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo quý I/2021.

Chiều : Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử.

Ngày 23 (thứ 3)  : Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9.

Từ ngày 23/3 đến hết ngày 07/4/2021, đồng chí Bí Thư Thành ủy dự kỳ họp thứ 11 -
Quốc hội (khóa XIV) tại thành phố Hà Nội.

Ngày 24 (thứ 4) Sáng : Họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp quý I/2021.

Chiều : Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử.

Ngày 25 (thứ 5)  : Thường trực Thành ủy kiểm tra tiến độ một số công trình.
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Tối : Thường trực Thành ủy dự Chương trình kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -
26/3/2021) và tuyên dương gương đoàn viên tiêu biểu.

Ngày 26 (thứ 6) Sáng : -Thường trực Ban Chỉ đạo, Thường trực Ủy ban bầu cử thành
phố họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực 
BCĐ, Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác bầu cử.

- Thường trực Thành ủy họp giao ban trực tuyến với Thường 
trực Tỉnh ủy quý I/2021 (9h30' - 11h30').

Chiều : Thường trực Thành ủy dự tổng kết hoạt động HĐND thành
phố (khóa XI).

Ngày 29 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị bàn giao, tiếp nhận phiếu 
góp ý đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú.

Chiều : Thường trực Thành ủy dự Hội nghị tổng kết, biểu dương,
khen thưởng các điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận
khéo”, giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh tổ chức.

Ngày 30 (thứ 3) : Thường trực Thành ủy kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân
chủ ở cơ sở một số đơn vị, địa phương.

Ngày 31 (thứ 4)  : Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử.

 
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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