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* 

Số 142-CTr/TU 
Điều chỉnh lần 1 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  Ngã Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2022 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
Làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 16-20/5/2022 

----- 

Thứ Hai, ngày 16/5/2022: 

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

- 13 giờ 30 phút: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (chuyên đề) 

cho ý kiến góp ý dự thảo “Đề xuất định hướng phát triển kinh tế-xã hội thành 

phố Ngã Bảy thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050” (Thường trực 

UBND thành phố chuẩn bị báo cáo tóm tắt và mời thành phần có liên quan 

dự). Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố dự. Điểm 

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

Thứ Ba, ngày 17/5/2022:  

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

Thứ Tư, ngày 18/5/2022: 

- 8 giờ: Thường trực Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, thực 

hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy 

hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điểm cầu trực tuyến tại phòng họp số 3 

Thành ủy: Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; 

các đồng chí Báo cáo viên thành phố; Chánh Văn phòng HĐND-UBND, 

Trưởng phòng Kinh tế và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; đồng chí 

Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa thành phố. Điểm cầu trực tuyến tại các 

xã phường: 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, đồng chí Báo 

cáo viên thành phố công tác tại xã, phường dự tại điểm cầu xã, phường). 

- 13 giờ 30 phút: Họp Ban Thường vụ Thành ủy về quy hoạch cán bộ 

nhiệm kỳ 2025-2030 (A1) 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 

Thứ Năm, ngày 19/5/2022: 



- 7 giờ: Đ/c Bí thư dự Lễ dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm 

tại Đền thờ Bác Hồ, ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Đ/c Nam 

- 9 giờ: Đ/c Bí thư Thành ủy dự Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) Hội đồng 

nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh. Đ/c Nam 

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Lễ trao Huy hiệu Đảng 

đợt 19/5 (Ban Tổ chức Thành ủy mời thành phần và chuẩn bị nội dung). Điểm 

tại phòng họp số 3 Thành ủy. 

- 14 giờ: Thường trực Thành ủy dự Hội nghị giao ban toàn quốc 

đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. Điểm cầu trực tuyến tại phòng họp số 3 Thành ủy: Mời các đồng 

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

thành phố; đồng chí Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa thành phố. Điểm 

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

Đảng bộ xã, phường; đồng chí phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng ủy. 

(lưu ý: các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đồng chí 

Báo cáo viên thành phố và đồng chí phụ trách công tác Tuyên giáo công tác 

tại xã, phường dự tại điểm cầu xã, phường). 

Thứ Sáu, ngày 20/5/2022: 

- 8 giờ: Thường trực Thành ủy dự gặp gỡ các nhà đầu tư, doanh nghiệp 

đầu tư trên địa bàn thành phố năm 2022. Điểm tại phòng họp trực tuyến 

UBND thành phố. Đ/c Phong, 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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