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CHƯƠNG TRÌNH 
Làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 18-22/4/2022 

----- 

 

Thứ Hai, ngày 18/4/2022: 

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

Thứ Ba, ngày 19/4/2022: 

- 7 giờ 30: Họp Thường trực Thành ủy về chuẩn bị tổ chức họp mặt kỷ 

niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2022). Mời các đồng chí Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức 

Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thành 

phố dự. 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 20/4/2022: 

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

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị sơ kết quý I tình hình 

hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố, triển khai chương 

tình công tác quý II/2022. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. NCTH 

Thứ Năm, ngày 21/4/2022: 

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

- 14 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự họp Hội đồng thi đua-

khen thưởng Thành ủy. Mời các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 

881-QĐ/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy). Điểm tại 

phòng họp số 2 Thành ủy. Đ/c Phong 

Thứ Sáu, ngày 22/4/2022: 

- 8 giờ: Thường trực Thành ủy dự trực tuyến Hội nghị Quán triệt và 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính 

trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 

vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Điểm cầu trực tuyến tại phòng họp số 3 Thành ủy:  Mời các đồng chí Ủy 
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viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng các phòng, ban, ngành 

trực thuộc UBND thành phố; Trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội 

thành phố. Điểm cầu trực tuyến tại các xã, phường: Mời các đồng chí Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường. 

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự tập huấn Diễn tập 

khu vực phòng thủ thành phố. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thành phố. 
 

 

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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