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CHƯƠNG TRÌNH 
Làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 04-08/4/2022 

----- 

Thứ Hai, ngày 04/4/2022: 

- 8 giờ: Đ/c Bí thư họp Đảng ủy Quân sự phiên tháng 4/2022. Điểm tại 

phòng họp Ban CHQS thành phố. Đ/c Nam 

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc tại cơ quan. 

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực tiếp công dân. 

Điểm tại phòng làm việc. 

- 15 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực họp chi bộ tháng 4/2022. 

Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy. ĐVCB 

Thứ Ba, ngày 05/4/2022: 

- 7 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc tại cơ quan. 

- 13 giờ 30 phút: Thường trực Thành ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác quý I, 

triển khai chương trình công tác quý II/2022; sơ kết, tổng kết các văn bản của 

Đảng. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh 

đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành 

phố, Ủy viên UBKT Thành ủy; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

chính trị-xã hội thành phố; các đồng chí Phó Trưởng Ban chuyên trách 

HĐND thành phố; đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Thành ủy; đồng chí 

Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; đại diện lãnh đạo Chi 

Cục thuế khu vực, Điện lực Ngã Bảy; đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ phường Ngã Bảy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành dự. Điểm tại 

Trung tâm Hội nghị thành phố. LĐVP, NCTH (tài liệu Hội nghị gửi qua mail 

công vụ của các đơn vị). 

- 13 giờ 30 phút: Thường trực Thành ủy phân công đồng chí Trưởng 

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố dự Hội 

nghị Báo cáo viên trực tiếp cấp tỉnh tháng 4/2022. Mời các đồng chí trong 

Nhóm báo cáo viên thường trực thành phố dự. Điểm tại Hội trường Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đ/c Vũ 
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Thứ Tư, ngày 06/4/2022: 

- 7 giờ: Đ/c Bí thư làm việc tại cơ quan. 

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị Báo cáo viên trực 

tuyến Trung ương tháng 4/2022. Mời Thường trực UBND thành phố; các 

đồng chí Báo cáo viên thành phố; đại diện lãnh đạo: Công an thành phố, 11 

phòng chuyên môn trực thuộc UBND thành phố, Trung tâm Văn hóa-Thể 

thao và Truyền thanh thành phố; đồng chí Chủ tịch Hội khuyến học, Chủ tịch 

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố dự. Điểm cầu trực tuyến tại phòng họp số 3 

Thành ủy. 

- 13 giờ 30 phút: Họp Thường trực Thành ủy về xây dựng quy hoạch 

cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Mời các đồng chí Thường trực Thành ủy, 

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy (chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 

2 Thành ủy. Đ/c Phong 

Thứ Năm, ngày 07/4/2022: 

- 7 giờ: Đ/c Bí thư làm việc tại cơ quan. 

- 9 giờ: Đ/c Bí thư cùng lãnh đạo Tỉnh dự họp chi bộ ấp Ba Ngàn A, 

xã Đại Thành. Mời đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố chỉ đạo ấp, 

đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, đại diện Thường trực Đảng ủy 

xã dự. Điểm tại nhà văn hóa ấp Ba Ngàn A. Đ/c Nam 

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị sơ kết quý 

I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022 về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW 

của Bộ Chính trị. Mời đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự. 

Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đ/c Vũ 

- 6 giờ 30 phút: Thường trực Thành ủy phân công đồng chí  Trưởng 

Ban Dân vận Thành ủy dự Hội thi “Nhà Nông đua tài” lần thứ 5 năm 2022. 

Điểm tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Đ/c Việt, Chấn 

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị giao ban 

giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, 

thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Trung tâm 

hành chính thành phố Vị Thanh. Đ/c Vũ 

Thứ Sáu, ngày 08/4/2022: 

- 7 giờ 30 phút: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến thông qua 

phương án quy hoạch Khu thương mại Hồ Xáng Thổi, Khu ẩm thực thành 

phố, cầu đi bộ Hồ Xáng Thổi (Thường trực UBND thành phố chuẩn bị và 

mời thành phần có liên quan) và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 
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2025-2030. Mời các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường 

vụ Thành ủy dự. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy. Đ/c Phong  

- 13 giờ: Đ/c Bí thư làm việc tại cơ quan. 

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị sơ kết 

hoạt động Công đoàn quý I/2022; triển khai Kế hoạch Tháng công nhân 

năm 2022; Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-

2028; cấp hỗ trợ CĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; bàn giao 

Mái ấm Công đoàn. Điểm tại phòng họp số 4 Thành ủy. Đ/c Khởi 

Thứ Bảy, ngày 09/4/2022: 

- 8 giờ: Đ/c Bí thư dự họp phiên thứ 14 trực tuyến Chính phủ với 

địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp 

số 3 UBND tỉnh. Đ/c Nam 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),  

- Đ/c UVBTV Tỉnh ủy chỉ đạo TPNB, 

- Các đồng chí UVBCH, ĐB, CB trực thuộc, 

- Đăng Trang TTĐT, Zalo BCH, TCCSĐ, 

- Lưu Văn phòng Thành ủy. 
- Lịch điều chỉnh theo tình hình thực tế 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Trần Tuấn Phong 
 


		2022-04-07T00:06:18+0700
	Việt Nam
	Trần Tuấn Phong<TUNB_TranTuanPhong@TUHauGiang> đã ký lên văn bản này!


		2022-04-07T00:06:58+0700
	Việt Nam
	Thành ủy Ngã Bảy<ThanhuyNgaBay@TUHauGiang> đã ký lên văn bản này!




