ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*

Bình Phước, ngày 14 tháng 6 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
Tuần thứ 25 (từ ngày 15/6 đến ngày 20/6/2020)
(Bổ sung)
----Thứ hai (15/6)
Sáng

- 08h00’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT) dự buổi làm việc của đồng chí Phó
bí thư Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.
Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Lý, đ/c Đặng Thị Bích Nguyệt.

Chiều

- 14h00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
Phú Riềng. Địa điểm: Huyện ủy Phú Riềng.
Nội dung: Thực hiện quy trình 5 bước về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện
Phú Riềng, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Lý.

Thứ ba (16/6)
Sáng

- 08h00’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: (1) Bộ phận hành chính thông qua một số nội dung. (2) Phòng TCCB
thông qua công tác biên chế, bồi dưỡng cán bộ. (3) Phòng TCĐ-ĐV thông qua:
Quy trình đại hội giới thiệu (bằng phiếu) đối với chức danh Bí thư cấp ủy khóa mới
(theo Hướng dẫn số 03-HD/TW của Ban Bí thư); Báo cáo rút kinh nghiệm đại hội
điểm, thí điểm của 04 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. (4) Phòng CSCB thông qua công
tác chính sách cán bộ. (5) Phòng BVCTNB thông qua công tác bảo vệ chính trị nội
bộ. Lưu ý: Các phòng thuộc Ban gửi tài liệu cho lãnh đạo Ban trước 01 ngày họp.
Cùng dự: Các phòng thuộc Ban, đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt, đồng chí Nguyễn
Thị Ngọc Liên.

Thứ tư (17/6)
Sáng

- 08h00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Hội nghị giao ban Văn phòng chung
Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Địa điểm: Phòng họp cơ quan Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Xe 0527).
Cùng dự: Phòng TCCB.
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- 08h00’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) dự Hội nghị giao ban các cơ quan, đơn vị
khối Đảng Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ
công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Phòng TCĐ-ĐV chuẩn bị Báo cáo tóm
tắt của Ban, gửi các đồng chí lãnh đạo Ban trước 01 ngày họp).
Thứ năm (18/6):
Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở cơ quan.
Thứ sáu (19/6)
Sáng

- 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB) dự buổi gặp mặt cơ quan
báo chí tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/192521/6/2020). Địa điểm: Trụ sở Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
- 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB), đồng chí Đỗ Đức Hòa
(PTB) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Nội dung: Nghe các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục báo cáo, tiếp thu ý kiến
góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội;
Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:
+ 09h00’: Đảng bộ thị xã Bình Long.
+ 10h00’: Đảng bộ huyện Hớn Quản.

Chiều

- 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB)
dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Nội dung: Nghe các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục báo cáo, tiếp thu ý kiến
góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội;
Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:
+ 14h00’: Đảng bộ thành phố Đồng Xoài.
+ 15h00’: Đảng bộ huyện Phú Riềng.
+ 16h00’: Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước.

Thứ bảy (20/6)
Sáng

- 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB), đồng chí Đỗ Đức Hòa
(PTB) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Nội dung: Nghe các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục báo cáo, tiếp thu ý kiến
góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội;
Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:
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+ 08h00’: Đảng bộ huyện Bù Đăng.
+ 09h00’: Đảng bộ huyện Chơn Thành.
+ 10h00’: Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Chiều

- 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB)
dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Nội dung: Nghe các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục báo cáo, tiếp thu ý kiến
góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội;
Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:
+ 14h00’: Đảng bộ huyện Bù Gia Mập.
+ 15h00’: Đảng bộ Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.
- 16h00’: Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh.
Lịch làm việc thay cho giấy mời!
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Phạm Quốc Minh

