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CHƯƠNG TRÌNH
công tác tháng 6 năm 2021

-----

I- Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống dịch
bệnh trên cây trồng và vật nuôi; phòng, chống bão, lũ, biển xâm thực.

- Chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND
thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác cán bộ phục vụ kiện toàn tổ
chức bộ máy.

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

II- Họp Ban Thường vụ Thành uỷ:

- Lần 1: Công tác cán bộ.

- Lần 2: Công tác cán bộ.

- Lần 3:

+ Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

+ Đánh giá công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm;
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

III- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 7, 8 (khóa XII)

Công tác cán bộ.

IV- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 (khóa XII)

+ Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

+ Chất vấn trong Đảng.

V- Chương trình công tác cụ thể:

Thứ ba,
ngày 01

-  Buổi sáng: Thường trực Thành uỷ dự họp Thường trực HĐND
thành phố để nghe và cho ý kiến về chương trình dự kiến tổ chức
kỳ họp thứ nhất - HĐND thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
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- Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ khảo sát các vị trí dự kiến đầu
tư xây dựng khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ tư,
ngày 02

Thường trực Thành uỷ đi kiểm tra, khảo sát một số vấn đề nhân
dân kiến nghị, phản ánh.

Thứ năm,
ngày 03

- Buổi sáng: Hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện Nghị quyết
số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khoá 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 hoá” trong nội bộ.

- Buổi chiều: Giao ban khối Đảng.

Thứ sáu,
ngày 04

- Buổi sáng:

+ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 7

+ Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 1).

- Buổi chiều:

+ Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố về công tác cán bộ.

+ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 8

Thứ hai,
ngày 07

- Buổi sáng: Thường trực Thành uỷ nghe UBND thành phố và các
ngành chức năng báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý
trật tự đô thị 6 tháng đầu năm, trong đó có phương án quy hoạch 03
tuyến đường Lý Thái Tổ, Ngô Gia Tự, Phan Đăng Lưu tại phường
Bình Hưng - Hưng Long.

-  Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ làm việc với Thường trực
Đảng uỷ phường Phú Trinh.

Thứ ba, tư
ngày 08, 09

Đồng chí Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (lần 1)

Thứ ba,
ngày 08

- Buổi sáng: Họp BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đánh giá
tình hình 6 tháng.

+ Thường trực Thành uỷ dự nghe kết luận của Đoàn Bộ chỉ huy
Quân sự tỉnh kiểm tra công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương
6 tháng đầu năm (phân công lãnh đạo UBND thành phố dự).

-  Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ làm việc với BTV Hội Liên
hiệp phụ nữ về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ thành
phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ tư,
ngày 09

- Buổi sáng: Họp BCĐ cải cách tư pháp để đánh giá tình hình kết
quả 6 tháng đầu năm 2021.
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Thứ năm,
ngày 10

Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 2).

Thứ sáu,
ngày 11

Đồng chí Bí thư Thành uỷ dự các Hội nghị về công tác cán bộ do
Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức

Thứ hai,
ngày 14

- Buổi sáng: Giao ban khối Dân vận - Mặt trận quý II/2021.

- Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ sở.

Thứ ba,
ngày 15

- Buổi sáng: Thường trực Thành uỷ nghe UBND thành phố và các
ngành chức năng báo cáo công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất
đai; tiến độ thực hiện Dự án 920.

- Buổi chiều: Đ/c Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố dự Hội
nghị Trực tuyến giữa Đảng uỷ Quân sự tỉnh với Đảng uỷ quân sự
các huyện, thị xã, thành phố về việc rà soát kết quả thực hiện chỉ
tiêu Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng uỷ Quân sự tỉnh.

Thứ tư,
ngày 16

- Buổi sáng: Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến tổng kết
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ đi cơ sở.

Thứ năm,
sáu; ngày

17, 18

Đồng chí Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (lần 2)

Thứ năm,
ngày 17

-  Buổi  sáng: Họp  BCĐ  xây  dựng  đảng,  đoàn  thể  trong  doanh
nghiệp ngoài khu vực nhà nước đánh giá tình hình 6 tháng.

Thứ sáu,
ngày 18

- Buổi sáng: Họp BCĐ công tác tôn giáo thành phố đánh giá tình
hình 6 tháng.

- Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ tổ chức họp đánh giá công tác
phát triển đảng 6 tháng đầu năm 2021.

Thứ hai,
ngày 21

- Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 3).

-  Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ làm việc với Đoàn giám sát
của Ban Nội chính Tỉnh uỷ giám sát về Quy định 11 (Người đứng
đầu cấp uỷ tiếp và giải quyết kiến nghị của công dân).

Thứ ba,
ngày 22

-  Buổi sáng: Tập thể Thường trực Thành uỷ làm việc với tập thể lãnh
đạo Chi cục thuế thành phố về công tác thu ngân sách.

- Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ đi kiểm tra một số công trình.
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Thứ tư,
ngày 23

- Buổi sáng: Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 9

-  Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ họp trực tuyến về công tác
phòng, chống và kiểm soát ma tuý 6 tháng đầu năm 2021 và những
nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Thứ năm,
sáu; ngày

24, 25

Thường trực Thành uỷ dự kỳ họp lần thứ 01 - HĐND thành khoá
XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ năm,
ngày 24

Đồng chí Bí thư Thành uỷ dự Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 11

Thứ sáu,
ngày 25

- Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị giao ban 6 tháng
đầu năm về công tác phối hợp của 03 lực lượng theo Nghị định 03.

Thứ hai,
ngày 28

- Buổi sáng: Họp Bí thư Đảng uỷ các phường, xã.

- Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ dự khai mạc Hội thi báo cáo
viên, tuyên truyền viên giỏi về triển khai quán triệt, tuyên truyền
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ ba,
ngày 29

-  Buổi sáng: Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị sơ kết 05 năm
thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) và
Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
(khoá XIII) về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ
ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

+ Đ/c Bí thư Thành uỷ dự họp Đảng uỷ Quân sự thành phố.

-  Buổi chiều: Thường trực Thành làm việc tập thể lãnh đạo Công
an thành phố về tình hình đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội 6
tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Thứ tư,
ngày 30/6 và

ngày 01/7

Đ/c Bí thư Thành uỷ dự kỳ họp lần thứ 01 - HĐND tỉnh khoá XI

 

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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