TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 31 tháng 01năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
Tuần thứ 06 (từ ngày 03 đến ngày 07/02/2020)
-----

Thứ hai (03/02/2020)

Sáng:

- 08 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Lễ kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và tuyên
dương đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm liền (2017-2019) do
Huyện ủy Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Hội trường UBND xã Phú Riềng,
huyện Phú Riềng (Xe 1025).
- 14 giờ 00’: Các đồng chí lãnh đạo Ban dự Hội nghị giao ban trực
tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá công tác tháng 01/2020, triển
khai nhiệm vụ tháng 02/2020. Địa điểm: Hội trường cơ quan.
Cùng dự: Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan.

Chiều:

- 16 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban dùng cơm thân mật đầu năm
Canh Tý 2020 theo Thư mời của UBND tỉnh. Địa điểm: Khuôn viên trụ sở
UBND tỉnh (Xe 0789).
Thứ ba (04/02/2020)
- 07 giờ 30: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự trao quyết định điều
động, bổ nhiệm cán bộ. Địa điểm: Phòng VIP Tỉnh ủy (Tầng 1).
Sáng:

Chiều

Cùng dự và chuẩn bị nội dung, chương trình: Phòng TCCB.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự làm
việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Địa điểm: Phòng làm
việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự buổi
làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện Đồng
Phú về công tác cán bộ. Địa điểm: Phòng họp Huyện ủy Đồng Phú (Xe
0789).
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- 15 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự trao
Quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Hà Văn Thành – TUV,
Bí thư Huyện ủy Đồng Phú (Xe 0789).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung, chương trình: Phòng CSCB.
Thứ tư (05/02/2020)

Sáng:

- 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự Hội
nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (Tầng
3).
Nội dung: Thông qua dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XI. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (Tầng 3).
- 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU trực Tỉnh ủy)
họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 02/2020. Địa điểm: Phòng họp C –
Tỉnh ủy (Tầng 2).
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo xin chủ trương về công tác cán bộ
(Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
2. Ban Chỉ đạo các ngày lễ của tỉnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) báo
cáo các nội dung, chương trình, kế hoạch họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày giải
phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2020).

Chiều

3. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Tình hình Kinh tế - Xã
hội, Quốc phòng, An ninh tháng 01/2020. (2) Những khó khăn, vướng mắc,
kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. (3) Kế hoạch thực hiện
Chương trình, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo; Chương trình xây dựng nông
thôn mới năm 2020. (4) Kế hoạch đấu giá đất công trên địa bàn tỉnh.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Hội nghị Ban Chấp
hành Đảng bộ huyện Đồng Phú và Hội nghị cán bộ chủ chốt. Địa điểm: Hội
trường huyện Đồng Phú (Xe 1025).
Nội dung: Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức
danh Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.
Cùng dự: Phòng TCCB.

Thứ năm (06/02/2020)
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- 08 giờ 00’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Sáng:

Nội dung: (1) Phòng TCĐ-ĐV thông qua Thông báo của Tỉnh ủy phân
công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự, chỉ đạo đại hội đảng
các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. (2) Phòng TCCB thông qua công tác cán bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCĐ-ĐV, Phòng TCCB, đồng
chí Đặng Thị Bích Nguyệt, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Liên.

Thứ sáu (07/02/2020)

Sáng

- 09 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB) dự buổi làm
việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành
về Chương trình công tác năm 2020, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp.
Địa điểm: Huyện ủy Chơn Thành (Xe 0789).
Cùng dự: Phòng TCCB.
Lịch làm việc thay cho thư mời!
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Phạm Quốc Minh

