TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
Tuần thứ 14 (từ ngày 30/3 đến ngày 03/4/2020)
----Thứ hai (30/3)
Sáng

- 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự Hội nghị Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh (hình thức online trên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy),
(Thời gian: Từ 08h00’ ngày 30/3/2020 đến 17h00’ ngày 03/4/2020).
Nội dung: Thông qua (lần 2) dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh khóa X.

Chiều

- 14h00’: Lãnh đạo Ban và cán bộ, công chức cơ quan dự Hội nghị giao ban trực
tuyến do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, nội dung: Đánh giá tình hình công tác
quý I/2020. Địa điểm: Hội trường cơ quan.

Thứ ba (31/3)
Sáng

- 08h00’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: (1) Bộ phận Hành chính báo cáo Chương trình công tác của Ban năm
2020. (2) Phòng TCCB thông qua Báo cáo kết quả thẩm định Quy chế về chức
năng, nhiệm vụ của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. (3) Phòng TCĐĐV thông qua: (i) Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực
hiện Kết luận số 68-KL/TW ngày 05/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương về chủ
trương tăng thêm cấp ủy viên cấp xã, cấp huyện biên giới là cán bộ đồn Biên phòng;
(ii) Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đại hội điểm và đại hội
thí điểm cấp trên cơ sở; (iii) Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân
công đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phụ trách địa phương trong việc hỗ trợ hộ nghèo,
hộ cận nghèo; (iv) Báo cáo về việc khen thưởng đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trong
nhiệm kỳ. (4) Phòng BVCTNB thông qua công tác bảo vệ chính trị nội bộ. (5) Phòng
CSCB thông qua công tác chính sách cán bộ.
Cùng dự: Phòng TCCB, Phòng TCĐ-ĐV, Phòng CSCB, Phòng BVCTB, đồng chí
Đặng Thị Bích Nguyệt, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Liên.

Thứ tư (01/4)
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Chiều

- 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Đỗ Đức Hòa
(PTB) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 09/2020. Địa điểm: Phòng họp C Tỉnh uỷ.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Báo cáo kết quả
kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo,
quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2019 (Phòng TCCB chuẩn bị nội
dung).
- 14h00’: Phân công Phòng TCCB dự Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Địa điểm: Hội trường A - Sở Giáo dục
và Đào tạo.

Thứ năm (02/4): Lãnh đạo Ban và cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan nghỉ Lễ giỗ tổ
Hùng Vương năm 2020 (ngày 10/3 âm lịch).
Thứ sáu (03/4)
Sáng

- 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Đỗ Đức Hòa
(PTB) họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phiên thứ 05/2020. Địa điểm: Phòng họp B –
Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (08h00’-09h00’)
- Báo cáo công tác cán bộ.
- Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân
cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2019.
Chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
2. Đảng uỷ Quân sự tỉnh (09h00’-09h30’)
Báo cáo dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh,
nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Đảng uỷ Công an tỉnh (09h30’-10h00’)
Báo cáo Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh uỷ theo nội dung Công văn số 988-CV/VPTU
ngày 20/02/2020 của Văn phòng Tỉnh uỷ.
4. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (10h00’-11h00’)
Báo cáo Dự thảo Nghị quyết về phát triển ngành điều Bình Phước đến năm 2025 và
định hướng đến năm 2030.
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Chiều

- 14h00’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) làm việc với Huyện ủy Bù Đốp về công tác
cán bộ và công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm:
Huyện ủy Bù Đốp (Xe 1025).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB, Phòng BVCTNB.
Lưu ý: Đề nghị các đồng chí lãnh đạo các phòng thuộc Ban gửi tài liệu họp cho
lãnh đạo Ban trước 01 ngày họp.
Lịch làm việc thay cho giấy mời!
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)

Phạm Quốc Minh

