TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 08 tháng 10 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
Tuần thứ 41 (từ ngày 11/10 đến ngày 15/10/2021)
(Điều chỉnh, bổ sung)
----Chủ nhật (10/10):
Sáng:

- 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTVTBTCTU, Trưởng Ban BVCSSKCB tỉnh) dự Hội nghị khoa học kỹ thuật trực
tuyến với chủ đề “Tim mạch - Nội tiết - Hô hấp - Cơ xương khớp” lần thứ
VII/2021 do Ban BVCSSKCB tỉnh tổ chức. Địa điểm: tại hội trường Tỉnh ủy.

Thứ hai (11/10):
Sáng:

- Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: tại hội trường cơ quan.
+ 08h30’: Phòng TCĐ-ĐV xin ý kiến Danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng
đợt 07/11/2021.
Cùng dự: Trưởng các phòng thuộc Ban, đ/c Bùi Thị Tiến Ninh
+ 09h00’: Góp ý sửa đổi Quy chế làm việc số 02-QC/TU ngày 11/01/2021 của
Tỉnh ủy.
Cùng dự: Trưởng, phó phòng thuộc Ban, đ/c Bùi Thị Tiến Ninh

Chiều:

- 13h30’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB), đ/c Vũ Ngọc Long (TUVPTB) làm việc với lãnh đạo Sở Nội vụ về công tác cán bộ. Địa điểm: tại hội trường
cơ quan.
Cùng dự: Trưởng các phòng thuộc Ban.
- 14h00’: Đ/c Đỗ Đức Hòa (TUV-PTBTT) tham gia Đoàn Giám sát 188 của Tỉnh
ủy. Địa điểm: tại Huyện ủy Lộc Ninh.

Thứ ba (12/10):
Sáng:

- 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ ủy nhiệm đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTVTB) chủ trì, đ/c Đỗ Đức Hòa (TUV-PTBTT) dự Hội nghị trực tuyến tiếp thu ý
kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định 126-QĐ/TW (do Ban Tổ chức Trung
ương tổ chức). Địa điểm: tại hội trường cơ quan.
Cùng dự: Trưởng, phó các phòng thuộc Ban; công chức Phòng BVCTNB.
Chuẩn bị nội dung: Phòng BVCTNB. Phục vụ: Phòng CSCB
- 07h30’: Đ/c Vũ Ngọc Long (TUV-PTB) tham dự Lớp Bồi dưỡng cho đại biểu
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Địa điểm: tại Hội trường
tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh (thời gian: đến hết ngày
14/10).
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Chiều:

- 14h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) chủ trì, đ/c Đỗ Đức Hòa (TUVPTBTT) dự họp Ban Đề thi nâng ngạch. Địa điểm: tại hội trường cơ quan.
Thành phần: theo Quyết định số 02-QĐ/HĐTNN ngày 11/10/2021
Cùng dự, chuẩn bị nội dung thư mời: Đ/c Nguyễn Hoàng Anh, đ/c Nguyễn Tuấn
Kiệt, đ/c Lê Thị Lệ Thùy.
- 14h00’: Phân công Phòng TCCB, Phòng TCĐ-ĐV làm việc với Ban Tổ
chức Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Địa điểm: tại phòng họp lãnh đạo Ban.
Chuẩn bị nội dung và thư mời: Phòng TCCB.

Thứ tư (13/10): Đ/c Đỗ Đức Hòa (TUV-PTBTT) làm việc theo chương trình riêng
Thứ năm (14/10):
Sáng:

- 08h00’: Đ/c Đỗ Đức Hòa (TUV-PTBTT) đi khám sức khỏe định kỳ. Địa điểm:
tại Ban BVCSSK CB tỉnh.
- 05h30’: Phân công đ/c Trần Hữu Thuận (TP. BVCTNB) tham gia Tổ nội dung
diễn tập KVPT. Địa điểm: tại huyện Bù Gia Mập.

Chiều:

- 14h00’: Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 23-KH/ĐUK
ngày 06/10/2021 về triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề toàn khóa – chuyên
đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc”. Địa điểm: tại hội trường cơ quan.
Cùng dự: Toàn thể đảng viên cơ quan.

Thứ sáu (15/10):
Sáng:

- 08h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
họp phiên thứ 16/2021. Địa điểm: tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát được thành lập theo các Quyết
định số 287, 288, 289, 290, 291 - QĐ/TU, ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.
2. Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo về chương trình, nội dung kỳ họp cuối
năm 2021 của HĐND tỉnh.
3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo việc thành lập các Ban chủ nhiệm thực hiện
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
- 07h30’: Đ/c Đỗ Đức Hòa (TUV-PTBTT) tham gia Lớp Bồi dưỡng ngạch
chuyên viên cao cấp năm 2021. Hình thức học trực tuyến (đến hết ngày 10/10).
- 07h30’: Đ/c Vũ Ngọc Long (TUV-PTB) dự và phát biểu Lễ khai giảng Lớp
Trung cấp LLCT , hệ tập trung, khóa 122. Địa điểm: tại Phòng họp 1 – Trường
Chính trị tỉnh.
Chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB
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Chiều:

- 13h30’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự họp Ban Bảo vệ chăm sóc
sức khỏe cán bộ tỉnh. Địa điểm: tại Ban BVCSSK CB tỉnh.
- 14h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB), đ/c Đỗ Đức Hòa (TUV-PTBTT)
dự họp Đoàn kiểm tra 187 của Tỉnh ủy. Địa điểm: tại hội trường cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Trần Đức Thịnh (chuẩn bị nội dung, thư mời), đ/c Lê Minh Thành.
- 16h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự họp trực tuyến với Trung
tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố
về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: tại Trung tâm chỉ huy
phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).

Thứ bảy (16/10):
Sáng:

- 09h00’: Đ/c Vũ Ngọc Long (TUV-PTB) dự Lễ bế giảng các lớp Cao cấp Lý
luận chính trị hệ tập trung từ A124 đến A140, khóa học 2020-2021, theo hình
thức trực tuyến. Địa điểm: tại hội trường cơ quan.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Trần Đức Thịnh (đ/c Quy Ba kết nối đường
truyền).
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Đỗ Đức Hòa

