TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 15 tháng 6 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
Tuần thứ 25 (từ ngày 18/6 đến ngày 22/6/2017)
----Thứ hai 18/6
Sáng 08 giờ 00’: Phân công lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ dự hội
nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch Công ty
TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước. Địa điểm:
Hội trường Công ty.
Chiều *14 giờ 00’:
- Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) làm việc với
Đại diện Thường trực Huyện ủy Hớn Quản và đại diện lãnh đạo Sở
Nội vụ. Địa điểm: Tại phòng họp lãnh đạo Ban.
Nội dung: Về nhân sự lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
huyện Hớn Quản.
- Phân công đồng chí Bùi Văn Thận dự Lễ khai giảng lớp trung cấp
chuyên nghiệp nghành quân sự cơ sở khóa 5 (2018-2109) Điạ
điểm:Hội trường Trường Quân sự tỉnh.
*15 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu dự họp mặt kỷ niệm 93
năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và 20 năm ngày thành lập
Hội Nhà báo tỉnh. Điạ điểm:Hội trường Liên hiệp các Hội khoa học
kỹ thuật tỉnh (Xe 1025).
Thứ ba 19/6
Sáng *7 giờ 30’ – 9 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU,
TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự họp Thường trực
Tỉnh ủy phiên thứ 17/2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ, quy hoạch
cán bộ, công tác tổ chức đảng – đảng viên và công tác bảo vệ chính trị
nội bộ (Các phòng TCCB, CSCB, TCĐ-ĐV, BVCTNB phối hợp chuẩn
bị nội dung).
*7 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Hội nghị tập huấn công
tác bảo vệ bí mật nhà nước, theo Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày
12/6/2018 của UBND tỉnh. Địa điểm: Tại hội trường tỉnh (Thời gian:
01 ngày).
Cùng dự: Đồng chí Phan Kiều Hưng, đồng chí Nguyễn Thị Lý, đồng
chí Vũ Thị Huệ.

Chiều *14 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự buổi làm việc với Đảng
ủy, Ban Giám đốc và trưởng các phòng thuộc Sở Tài nguyên và môi
trường, theo lịch làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh
ủy. Địa điểm: Tại Sở Tài nguyên và môi trường (Xe 0225).
*15 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự Lễ đón
nhận Huân chương lao động hạng nhì và họp mặt ngày báo chí cách
mạng Việt Nam. Địa điểm: Khuôn viên Đài PT-TH tỉnh.
*18 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) cùng dự
tiếp Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở, theo Kế hoạch 120-KH/TU ngày 04/6/2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Nhà ăn Tỉnh ủy.
Thứ tư 20/6
Sáng 08 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng
chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự làm việc với Đoàn công
tác Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở; theo
Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 04/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều *14 giờ 00’:
- Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: tại Phòng họp cơ quan.
Nội dung:
1- Phòng Chính sách cán bộ báo cáo về công tác chính sách cán bộ.
2- Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ báo cáo kết quả xác minh giải quyết
đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh.
3- Phòng Tổ chức đảng - đảng viên báo cáo: Hồ sơ đề nghị kết
nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa
gia đình vào Đảng; Công văn góp ý kiến vào Dự thảo Quy định
sửa đổi, bổ sung Quy định 123 –QĐ/TW “một số điểm về kết nạp
đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh
hoạt tôn giáo”; Quy định số 173-QĐ/TW “kết nạp lại đối với đảng
viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách
dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng”.
Mời dự: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban.
- Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự Hội nghị đánh
giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh ngiệm về xây dựng và
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tỉnh, thành miền
Đông Nam bộ, theo Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 04/6/2018 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

*17 giờ 00’: Lãnh đạo Ban dự tiếp Đoàn Khảo sát của Ban Tổ chức
Trung ương về khảo sát xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về chức
năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc
Trung ương, cấp ủy, cấp huyện; theo Kế hoạch số 121-KH/TU ngày
06/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Nhà khách
Tỉnh ủy.
Thứ năm 21/6
Sáng *6 giờ 00’:
- Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự tiếp và làm việc với Đoàn
Khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương về khảo sát xây dựng Quy định
của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của
tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy, cấp huyện; theo Kế
hoạch số 121-KH/TU ngày 06/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Nhà khách Tỉnh ủy, Hội trường Huyện ủy Bù Đăng
(Thời gian: 01 ngày – Xe 1025).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đại diện lãnh đạo Phòng TCCB.
- Phân công Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ đi khai thác hồ sơ phục
vụ công tác cán bộ. Địa điểm: Tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xe
0225).
*07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB),
đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh
ủy phiên thứ 8/2018 (thời gian 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng
họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
+Từ 07 giờ 30’ đến 08 giờ 00’: Đoàn Kiểm tra 746 báo cáo kết
quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng viên.
+Từ 08 giờ 00’ đến 10 giờ 00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo:
công tác cán bộ, công tác tổ chức đảng, đảng viên; dự thảo báo
cáo tóm tắt tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW về Đại hội đảng các cấp
(Các đơn vị trực thuộc Ban phối hợp chuẩn bị nội dung).
+Từ 10 giờ 00’: UBND tỉnh thông qua dự thảo báo cáo tổng kết
10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn.
Chiều 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB)
Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT), đồng chí Phạm Quốc
Minh (PTB) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 8/2018.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.

-Từ 14 giờ 00’ đến 15 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy Chơn
Thành báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW.
-Từ 15 giờ 00’ đến 16 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy Bù Đốp
báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW.
-Từ 16 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy Hớn Quản báo cáo Đề
án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW.
Thứ sáu 22/6
Sáng *8 giờ 00’ đến 9 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng
(UVBTVTU, TB) dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm:
Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: Theo chương trình, nội dung diễn tập khu vực phòng thủ
năm 2018.
*9 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) Đồng
chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự Hội nghị Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh. Địa điểm:Hội trường Tỉnh ủy.
Nội dung: Theo chương trình, nội dung diễn tập khu vực phòng thủ
năm 2018.
Chiều 14 giờ 00’: Lãnh đạo Ban dự tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của
Ban Tổ chức Trung ương về khảo sát xây dựng Quy định của Bộ
Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của tỉnh ủy,
thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy, cấp huyện; theo Kế hoạch số
121-KH/TU ngày 06/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm:
Phòng họp B – Tỉnh ủy (Các phòng phối hợp chuẩn bị nội dung).
Lịch làm việc thay cho thư mời!
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Nguyễn Phúc Hậu
Ghi chú: Trực lái xe thứ bảy, chủ nhật (ngày 23 và 24/6/2018),
đồng chí Lê Hồng Quyết.

