TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 29 tháng 10 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
Tuần thứ 44 (từ ngày 01/11 đến ngày 05/11/2021)
(Điều chỉnh, bổ sung)
----Thứ hai (01/11):
Sáng:
Lãnh đạo Ban làm việc theo chương trình riêng.
- 13h30’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) làm việc với Sở Tài chính, Sở
Chiều:
Nội vụ về công tác biên chế của các Hội đặc thù. Địa điểm: tại Hội trường cơ quan
Cùng dự, chuẩn bị nội dung và thư mời: Phòng TCCB.
- 14h30’: Lãnh đạo Ban họp, cho ý kiến danh sách điều chỉnh, bổ sung quy
hoạch lãnh đạo Ban; Trưởng và Phó các phòng thuộc Ban, nhiệm kỳ 2020 –
2025. Địa điểm: tại Hội trường cơ quan.
Chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
- 15h00’: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu
nhân sự quy hoạch và nhân sự bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng Ban,
Phó trưởng Ban; nhân sự quy hoạch Trưởng và Phó các phòng thuộc Ban,
nhiệm kỳ 2020 – 2025. Địa điểm: tại Hội trường cơ quan.
Thành phần: Đảng ủy; Trưởng và Phó các phòng thuộc Ban; Chủ tịch và
Phó chủ tịch Công đoàn cơ quan.
Chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
- 15h30’: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị Đảng ủy cơ quan và tập thể lãnh đạo
Ban về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng Ban, Phó trưởng
Ban; Trưởng và Phó các phòng thuộc Ban, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Địa điểm:
tại Hội trường cơ quan
Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên.
Chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
- 16h00’: Lãnh đạo Ban họp xét, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nguồn quy
hoạch chức danh Trưởng Ban, Phó trưởng Ban; Trưởng và Phó các phòng
thuộc Ban, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Địa điểm: tại Hội trường cơ quan.
Chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Thứ ba (02/11):
- 08h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB), đ/c Đỗ Đức Hòa (TUVSáng:
PTBTT) dự họp Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương tương;
Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên và tương tương trong cơ quan, đơn vị
của Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020. Địa điểm: tại
Phòng họp C - Tỉnh ủy.
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Nội dung: theo Tờ trình số 90-TTr/BTCTU, ngày 27/10/2021 về công tác tổ
chức kỳ thi nâng ngạch năm 2020.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Nguyễn Hoàng Anh, đ/c Nguyễn Tuấn Kiệt,
đ/c Cao Thị Hà.

Chiều:

- 07h30’: Đ/c Vũ Ngọc Long (TUV-PTB) dự và phát biểu Lễ khai giảng lớp
Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, khóa 124 tại thành phối Đồng Xoài.
Địa điểm: tại Trung tâm chính trị thành phố Đồng Xoài.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB
- 14h00’- 16h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) họp Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid - 19 về tình hình, công tác phòng chống dịch Covid19 trong tỉnh. Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 16h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) 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).

- Đ/c Đỗ Đức Hòa (TUV-PTBTT), đ/c Vũ Ngọc Long (TUV-PTB) làm việc theo
chương trình riêng.
Thứ tư (03/11):
- 08h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự họp Thường trực Tỉnh ủy
Sáng:
phiên thứ 32/2021. Địa điểm: tại Phòng họp C-Tỉnh ủy.
Nội dung: Các Đoàn kiểm tra 187, 188, 190 thành lập theo Quyết định số 187,
188, 190-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Trần Đức Thịnh
- 08h00’: Đ/c Đỗ Đức Hòa (TUV-PTBTT) dự Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn mở
rộng lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022. Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh Đoàn.
Chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
- 08h00’: Đ/c Vũ Ngọc Long (TUV-PTB) dự Khai mạc Hội nghị tập huấn kiến
thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo
chí năm 2021, bằng hình thức trực tuyến (do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức).
Địa điểm: tại Hội trường cơ quan.
Phục vụ: Phòng CSCB; Đ/c Đinh Tấn Quy Ba hỗ trợ kỹ thuật.
- 09h00’: Đ/c Vũ Ngọc Long (TUV-PTB) dự trao Quyết định bổ nhiệm lại công
chức lãnh đạo. Địa điểm: tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
14h00’: Lãnh đạo Ban dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 32/2021. Địa
Chiều:
điểm: tại Phòng họp C-Tỉnh ủy.
Nội dung: (1) Công tác tổ chức, cán bộ; (2) dự thảo Kế hoạch, Hướng dẫn
kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và
tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021; (3) Kế hoạch tổ
chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2022) và
tuyên dương các Bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu năm 2021; (4) dự thảo Báo
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cáo tổng kết và Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức
cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết 22-NQ/TW ngày
02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Trần Đức Thịnh, đ/c Đặng Thị Bích
Nguyệt, đ/c Trần Hữu Thuận.
Thứ năm (04/11):
08h00’: Lãnh đạo Ban chủ trì Hội thảo cấp cơ sở Đề tài: Nâng cao năng lực lãnh
Sáng:
đạo và sức chiến đấu của các chi bộ, đảng bộ cấp xã thuộc một số đảng bộ cấp
huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện nay. Địa điểm: tại Hội trường cơ quan.
Cùng dự: Trưởng các phòng thuộc Ban, đ/c Nguyễn Ngọc Du, đ/c Cao Thị Hà, đ/c
Đinh Tấn Quy Ba.
- 14h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự họp Ban Chủ nhiệm thực
Chiều:
hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị, thông qua Kế hoạch và phân
công nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm. Địa điểm: tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Nguyễn Hoàng Anh, đ/c Bùi Thị Tiến Ninh.
- Đ/c Đỗ Đức Hòa (TUV-PTBTT), đ/c Vũ Ngọc Long (TUV-PTB) làm việc theo
chương trình riêng.
Thứ sáu (05/11):
- 07h30’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) đi kiểm tra theo Kế hoạch số 20Sáng:
KH/BTCTU ngày 04/10/2021. Địa điểm: tại huyện Phú Riềng.
Thành phần: Theo Quyết định số 497-QĐ/BTCTU ngày 11/10/2021.
Cùng đi và chuẩn bị nội dung: Phòng BVCTNB.
- 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 07/11).
- Đ/c Vũ Ngọc Long (TUV-PTB) làm việc theo chương trình riêng.
16h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự họp trực tuyến với Trung
Chiều:
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 UBND tỉnh).
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Đỗ Đức Hòa

