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CHƯƠNG TRÌNH 
Làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 14-18/3/2022 

----- 

Thứ Hai, ngày 14/3/2022: 

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

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội thảo khoa học “Luận cứ khoa 

học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ” do Bộ Công 

an tổ chức (cả ngày). Điểm tại phòng họp trực tuyến Công an tỉnh. Đ/c Vũ  

Thứ Ba, ngày 15/3/2022: 

- 8 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc định kỳ quý 

I/2022 với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Trung tâm Chính trị 

thành phố (các đơn vị chuẩn bị báo cáo). Mời lãnh đạo các cơ quan tham 

mưu, giúp việc Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố dự. Điểm tại 

phòng họp số 2 Thành ủy. LĐVP 

- 13 giờ 30 phút: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến 03 dự án 

(NCSC Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy-Phụng Hiệp, mở rộng chợ Ngã Bảy, chợ 

tự tiêu tự sản Ngã Bảy). Mời các đồng chí Thường trực Thành ủy, đồng chí 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố, 

đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án dân dụng công nghiệp tỉnh (giao 

Thường trực UBND thành phố mời và chỉ đạo báo cáo thông qua). Điểm tại 

phòng họp số 2 Thành ủy. Đ/c Phong 

- 15 giờ: Họp Ban Thường vụ Thành ủy. Mời các đồng chí Thường trực 

Thành ủy, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dự. Điểm tại phòng 

họp số 2 Thành ủy. Đ/c Phong 

Thứ Tư, ngày 16/3/2022: 

- 8 giờ: Đ/c Bí thư làm việc định kỳ quý I/2022 với Ban Chấp hành 

Đảng bộ phường Ngã Bảy. Mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy 

chỉ đạo địa bàn; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành 

ủy, Văn phòng HĐND-UBND, phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Kinh tế, 

phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Văn hóa và 

Thông tin, Ban Quản lý dự án ĐTXD, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 

dự. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. Đ/c Phong 
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- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự họp triển khai, tổ 

chức thực hiện Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo 

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

- 13 giờ 30 phút: Thường trực Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến 

triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác 

quy hoạch cán bộ. Điểm cầu phòng họp trực tuyến UBND thành phố: 

Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo và cán bộ, 

công chức Ban Tổ chức Thành ủy. Điểm cầu các xã, phường: Ban 

Thường vụ Đảng ủy và cán bộ Văn phòng-Tổ chức xã, phường; Bí thư và 

cán bộ phụ trách tổ chức của đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy (có 

danh sách kèm theo). 

Thứ Năm, ngày 17/3/2022: 

-  8 giờ: Đ/c Bí thư dự Hội nghị trực tuyến Thống kê toàn quốc. 

Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thành phố. Đ/c Phong 

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc định kỳ quý I/2022 với 

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hiệp Lợi. Mời đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham 

mưu, giúp việc Thành ủy, Văn phòng HĐND-UBND, phòng Tài chính-Kế 

hoạch, phòng Kinh tế, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi 

trường, phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố 

dự. Điểm tại trụ sở phường. NCTH 

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư làm việc định kỳ quý I/2022 với Ban 

Chấp hành Đảng bộ phường Lái Hiếu. Mời đồng chí Ủy viên Ban Thường 

vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, 

giúp việc Thành ủy, Văn phòng HĐND-UBND, phòng Tài chính-Kế 

hoạch, phòng Kinh tế, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi 

trường, phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố 

dự. Điểm tại trụ sở phường. Đ/c Phong 

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc định kỳ quý 

I/2022 với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thành. Mời đồng chí Ủy viên 

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan 

tham mưu, giúp việc Thành ủy, Văn phòng HĐND-UBND, phòng Tài 

chính-Kế hoạch, phòng Kinh tế, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên 

và Môi trường, phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án ĐTXD 

thành phố dự. Điểm tại trụ sở xã. NCTH 

Thứ Sáu, ngày 18/3/2022: 
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- 8 giờ: Đ/c Bí thư làm việc định kỳ quý I/2022 với Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã Đại Thành. Mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ 

đạo địa bàn; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, 

Văn phòng HĐND-UBND, phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Kinh tế, phòng 

Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Văn hóa và Thông 

tin, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố dự. Điểm tại trụ sở xã. Đ/c Phong 

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc định kỳ quý I/2022 

với Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hiệp Thành. Mời đồng chí Ủy 

viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn; đại diện lãnh đạo: Các 

cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Văn phòng HĐND-UBND, 

phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Kinh tế, phòng Quản lý đô thị, 

phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Văn hóa và Thông tin, Ban 

Quản lý dự án ĐTXD thành phố dự. Điểm tại trụ sở phường. NCTH 

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc định kỳ 

quý I/2022 với Ủy ban MTTQVN, các đoàn thể Chính trị-Xã hội thành phố 

(các đơn vị chuẩn bị báo cáo). Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN, các đoàn thể 

Chính trị-Xã hội thành phố dự. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy. NCTH 
 

 

 

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 
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