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CHƯƠNG TRÌNH 
Làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09-13/5/2022 

----- 

Thứ Hai, ngày 09/5/2022: 

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

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị tập huấn công tác 

đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức Hội nhập Quốc tế của Ngành Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam năm 2022. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đ/c Vũ 

- 13 giờ 30 phút: Thường trực Thành ủy dự thông tin nội bộ. Điểm tại 

Trung tâm Hội nghị thành phố. Đ/c Phong 

Thứ Ba, ngày 10/5/2022:  

- 8 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực tiếp cán bộ, đảng viên. 

Điểm tại phòng làm việc. 

Thứ Tư, ngày 11/5/2022: 

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

bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy. Mời các 

đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo 

Ban Tổ chức Thành ủy dự. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy. Đ/c Phong 

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Hội Cựu 

chiến binh tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh 

thành phố nhiệm kỳ 2022-2027. Mời đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành 

ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thành phố 

dự. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy. 

Thứ Năm, ngày 12/5/2022: 

- 8 giờ: Thường trực Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến với Ban Tuyên 

giáo Trung ương về thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa 

XIII. Điểm cầu trực tuyến tại Trung tâm Hội nghị thành phố: Mời các đồng 

chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các đồng chí Báo cáo viên 

thành phố; các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ trực thuộc Thành ủy, 

Ban Chấp hành Đảng bộ: Quân sự, Công an, Bệnh viện Đa khoa thành phố. 



Điểm cầu trực tuyến tại các xã, phường: Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ xã, phường (lưu ý: các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ thành phố và đồng chí Báo cáo viên thành phố công tác tại xã, phường dự 

tại điểm cầu xã, phường). 

- 13 giờ 30 phút: Họp Thường trực Thành ủy về giải quyết các đơn tố 

cáo của công dân. Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn 

phòng Thành ủy; Thủ trưởng các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 

Nhân dân, Thanh tra, Văn phòng HĐND-UBND, phòng Tài nguyên và Môi 

trường thành phố dự. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy. Đ/c Phong, Linh 

Thứ Sáu, ngày 13/5/2022: 

- 8 giờ: Đ/c Bí thư dự Hội nghị sơ kết quý I/2022 và triển khai ký kết 

Quy chế phối hợp địa bàn giáp ranh năm 2022. Điểm Hội trường Công an 

huyện Phụng Hiệp. Đ/c Nam 

- 9 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Tỉnh đoàn về công 

tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM thành phố nhiệm kỳ 

2022-2027. Mời đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Ban 

Dân vận Thành ủy, lãnh đạo Thành đoàn dự. Điểm tại phòng họp số 2 

Thành ủy. 

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc tại cơ quan. 

 
 

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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