TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 26 tháng 11 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
Tuần thứ 48 (từ ngày 29/11 đến ngày 03/12/2021)
(Điều chỉnh, bổ sung)
----Thứ hai (29/11):
Sáng:

- 08h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB), đ/c Đỗ Đức Hòa (TUVPTBTT) dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 36/2021. Địa điểm: tại Phòng
họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: (1) Công tác tổ chức đảng, đảng viên; (2) Nội dung gợi ý kiểm
điểm đối với tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Trần Đức Thịnh, đ/c Trần Hữu Thuận.
- 09h00’: Đ/c Đỗ Đức Hòa (TUV-PTBTT) dự trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó
Giám đốc Sở Tài chính. Địa điểm: tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
- Đ/c Vũ Ngọc Long (TUV-PTB) làm việc theo chương trình riêng.

Chiều:

- 14h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB), đ/c Đỗ Đức Hòa (TUVPTBTT) dự họp Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương tương,
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.
Nội dung: Báo cáo kết quả kỳ thi nâng ngạch.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Nguyễn Hoàng Anh, đ/c Cao Thị Hà.
- 15h30’: Lãnh đạo Ban họp triển khai Kế hoạch phân công và điều hành Đề án
“Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” tỉnh Bình Phước
giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Mời dự: Lãnh đạo Sở Nội vụ.
Thành phần: Các đồng chí thành viên Tổ Biên tập Đề án (theo Quyết định số
538-QĐ/BTCTU ngày 26/11/2021).
Chuẩn bị nội dung: Đ/c Nguyễn Hoàng Anh, đ/c Trần Đức Thịnh.
- 13h30’: Đ/c Vũ Ngọc Long (TUV-PTB) dự và phát biểu tại buổi Lễ Khai
giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, khóa 125 tại thị xã Bình
Long. Địa điểm: tại Phòng họp 1 - Trường Chính trị.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.

Thứ ba (30/11):
Sáng:

- 07h30’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV -TB) đi kiểm tra theo Kế hoạch số 20KH/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.
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- 08h00’: Đ/c Đỗ Đức Hòa (TUV-PTBTT) dự khai giảng Lớp Bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, do Ban Tổ chức Trung
ương tổ chức, hình thức trực tuyến. Địa điểm: tại Hội trường cơ quan.
Tham gia Lớp Bồi dưỡng: Các đồng chí Trưởng, phó các phòng, chuyên viên
chính thuộc Ban (thời gian: 3,5 ngày, từ 30/11 đến ngày 03/12/2021)
Phục vụ: Phòng CSCB, đ/c Quy Ba phục vụ kỹ thuật.
- 07h30’: Đ/c Vũ Ngọc Long (TUV-PTB) dự Hội nghị sơ kết 10 năm đào tạo
cán bộ Ban CHQS cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ (theo hình thức trực tuyến). Địa điểm: tại điểm cầu Hội trường A,
Bộ CHQS tỉnh.
Chiều:

- 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 Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19
(phòng họp G - UBND tỉnh).
- 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) làm việc theo chương trình riêng.

Thứ tư (01/12):
Sáng:

- 08h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự họp Thường trực Tỉnh uỷ,
phiên thứ 37/2021. Địa điểm: tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm 344)
báo cáo các nội dung: (1) Đề án Tổ chức Công đoàn với việc chăm lo đời sống
đối với người lao động, giai đoạn 2021-2025. (2) Đề án Đội thanh niên tình
nguyện Bình Phước tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ và xây dựng
xã hội số trên một số lĩnh vực, giai đoạn 2021-2025. (3) Kế hoạch “Hội Cựu
chiến binh tham gia giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội”.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Nguyễn Hoàng Anh.
- Đ/c Đỗ Đức Hòa (TUV-PTBTT), đ/c Vũ Ngọc Long (TUV-PTB) làm việc theo
chương trình riêng (cả ngày).

Chiều:

- 14h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) tiếp tục dự họp Thường trực
Tỉnh uỷ, phiên thứ 37/2021. Địa điểm: tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm 344)
báo cáo các nội dung: (1) Đề án “Phụ nữ với phong trào xây dựng khu dân cư
sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ”. (2) Đề án Hội Nông dân với các phương pháp sản
xuất nông nghiệp sạch, mỗi địa phương một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Nguyễn Hoàng Anh.
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Thứ năm (02/12):
Sáng:

- 08h00’: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7.
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).
Chuẩn bị nội dung: Phòng TCĐ-ĐV (theo Kế hoạch số 55-KH/TU ngày
25/11/2021 của Tỉnh ủy).

Chiều:

- 14h00’: Phân công đ/c Đặng Thị Bích Nguyệt (TP TCĐ-ĐV) dự Hội nghị kiểm
điểm tập thể và các cá nhân Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh năm 2021. Địa điểm: tại
Hội trường Thanh tra tỉnh.

Tối:

- 19h00’: Đ/c Đỗ Đức Hòa (TUV-PTBTT) họp Phòng CSCB, Chi bộ Phòng
CSCB. Địa điểm: tại Hội trường cơ quan.
Nội dung: Đánh giá, xếp loại công chức; kiểm điểm, phân loại tổ chức đảng,
đảng viên năm 2021.
Cùng dự: Toàn thể công chức, đảng viên Phòng CSCB.

Thứ sáu (03/12):
Sáng:

- 07h30’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự họp Ban Thường vụ Huyện
ủy Bù Đốp, về báo cáo xin ý kiến điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Đề án
s p xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Bù Đốp trong
thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII. Địa điểm:
tại Huyện ủy Bù Đốp.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Trần Đức Thịnh.
- 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 05/12).
- 10h00’: Đ/c Vũ Ngọc Long (TUV-PTB) dự Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp
vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, do Ban Tổ chức Trung ương tổ
chức, hình thức trực tuyến. Địa điểm: tại Hội trường cơ quan.

Chiều:

- 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 điểm cầu Tỉnh ủy.
- Đ/c Vũ Ngọc Long (TUV-PTB) làm việc theo chương trình riêng.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Đỗ Đức Hòa

