TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
VĂN PHÒNG
*
Số 666 -CV/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 27 tháng 9 năm 2018

v/v điều chỉnh chương trình
làm việc tuần thứ 39/2018
HỎA TỐC

Kính gửi: - UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở: TT&TT, KH&ĐT, Nội vụ, Tư pháp, Tài
chính, Công thương, Xây dựng, TN&MT, Công an
tỉnh, VP.UBND tỉnh; UBND thị xã Đồng Xoài;
- Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy;
Do yêu cầu công việc đột xuất; Thường trực Tỉnh ủy điều chỉnh
chương trình làm việc tuần thứ 39/2018 của Thường trực, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy như sau:
1- Hoãn Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2018 (thứ sáu,
ngày 28/9/2018).
2- Chuyển nội dung họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 28 (ngày
27/8) sang sáng thứ 6, ngày 28/9/2018, cụ thể:
- Từ 07 giờ 30’ đến 10 giờ 00’: UBND tỉnh báo cáo: (1) Các hạng
mục đầu tư CNTT theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/9/2018 của Tỉnh ủy
về xây dựng chính quyền điện tử; (2) báo cáo rà soát các thủ tục hành chính
đưa vào Trung tâm Hành chính công và ở các sở, ngành; (3) Chủ trương xây
dựng trạm biến áp và đường dây 220 kv Lộc Ninh – Bình Long 2 kết nối các
dự án điện năng lượng mặt trời; (4) Dự án khu du lịch Hồ Suối Cam 2.
- 10 giờ 00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Dự thảo Kế
hoạch thực hiện NQTW 7 - khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ
các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ; (2) Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu
cán bộ ứng cử theo Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính
trị; (3) Hướng dẫn, quy định, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội
dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ và định hướng việc sinh hoạt chuyên đề theo
từng loại hình chi bộ; (4) Quy định về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên,
cán bộ các ban xây dựng Đảng các cấp trong việc dự, theo dõi, hướng dẫn sinh
hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy; (5) Quyết định ban hành tiêu
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chí đánh giá chất lượng sinh hoạt theo từng loại hình chi bộ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh
ủy thông báo các đơn vị biết thực hiện.
Trân trọng!
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Như trên;
- LĐVPTU, phòng TH, QT, TC-HC;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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