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* 

Số 131-CTr/TU 

Điều chỉnh lần 3 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  Ngã Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH 
Làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 21-25/3/2022 

----- 

Thứ Hai, ngày 21/3/2022: 

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

Thứ Ba, ngày 22/3/2022: 

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư đi khảo sát địa bàn phường Lái Hiếu. Mời 

đại diện lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên 

và Môi trường; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Lái Hiếu. Điểm 

tập trung tại trụ sở Thành ủy. Đ/c Phong 

- 9 giờ 30 phút: Họp Thường trực Thành ủy về quy hoạch cán bộ, xử lý 

công tác tuyển dụng công chức. 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 

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

Thứ Tư, ngày 23/3/2022: 

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Hội nghị triển khai Kế hoạch khảo sát, 

đánh giá toàn diện hiệu quả và năng lực thực hiện nhiệm vụ của Công an 

chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Điểm tại Hội 

trường trực tuyến Công an tỉnh. Đ/c Vũ 

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực họp triển khai nhiệm vụ 

công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022. Điểm tại phòng họp trực 

tuyến UBND thành phố. 

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự trực tuyến tiếp xúc, đối thoại với công 

chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, công nhân và người lao động. Mời 

Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo Liên 

đoàn Lao động thành phố; công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã (giao Liên 

đoàn Lao động thành phố mời và chuẩn bị nội dung, thành phần phát biểu theo 

hướng dẫn của ngành dọc cấp trên). Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. NCTH 

- 14 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự công bố quyết định về công 

tác cán bộ. Điểm tại Hội trường Công an thành phố. 

Thứ Năm, ngày 24/3/2022: 

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự tiếp xúc, đối thoại với cán bộ Đoàn, đoàn 

viên, thanh niên. Mời Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Dân vận Thành 

ủy Bí thư Đoàn TNCS HCM dự. Điểm tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đ/c Vũ 

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự trực tuyến tiếp xúc, 

đối thoại với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Mời lãnh đạo Đoàn TNCS 

HCM thành phố dự (giao Thành đoàn mời và chuẩn bị nội dung, thành phần 



 

 

phát biểu theo hướng dẫn của ngành dọc cấp trên). Điểm tại phòng họp số 3 

Thành ủy. NCTH 

- 14 giờ: Họp Ban Thường vụ Thành ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch 

cán bộ (Bước 1). Mời các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban 

Thường vụ Thành ủy dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thành phố. 

- 15 giờ: Hội nghị cán bộ chủ chốt về rà soát, bổ sung quy hoạch cán 

bộ (Bước 2). Mời các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường 

vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng các phòng, 

ban, ngành trực thuộc UBND thành phố; Trưởng cơ quan Ủy ban MTTQVN 

và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các 

Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; đồng chí Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các 

xã, phường dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thành phố. 

- 16 giờ: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về rà soát, bổ sung 

quy hoạch cán bộ (Bước 3). Mời các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy 

viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 

dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thành phố. 

- 16 giờ 30 phút: Họp Ban Thường vụ Thành ủy về rà soát, bổ sung 

quy hoạch cán bộ (Bước 4). Mời các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy 

viên Ban Thường vụ Thành ủy dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thành phố. 

Thứ Sáu, ngày 25/3/2022: 

- 8 giờ: Đ/c Bí thư dự Họp mặt truyền thống Đoàn thanh niên nhân dân 

cách mạng khu Tây Nam Bộ lần thứ 14 - năm 2022. Điểm tại Hội trường 

Trung tâm hội nghị tỉnh. Đ/c Vũ 

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

- 13 giờ 30 phút: Thường trực Thành ủy tiếp và làm việc với Đoàn 

công tác UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch 213/KH-UBND 

ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU 

của Tỉnh ủy. Mời Thường trực UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên 

Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng phòng, ngành: Tài chính - Kế hoạch, 

Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, 

Văn phòng HĐND-UBND, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 

dự (giao Thường trực UBND thành phố chuẩn bị báo cáo và báo cáo). 

Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. Đ/c Phong 
 

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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