
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN
HUYỆN ỦY ĐỨC LINH

*
Số 23-CTr/HU

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        Đức Linh, ngày 08 tháng 9 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
công tác tháng 9 năm 2021

------

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công
tác phòng, chống dịch Covi-19.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh
trên người, cây trồng và vật nuôi. 

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ
2021-2026.

II- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Phiên thứ nhất:

-  Cho ý kiến nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-
2026.

- Công tác cán bộ.

- Kết luận tiêu chuẩn chính trị.

- Công tác phát triển đảng viên.

* Phiên thứ hai: Nghe và cho ý kiến: 

+ Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng
đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 và dự thảo báo cáo công tác
xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng
cuối năm 2021

+ Dự thảo Tờ trình đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm
và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

+ Dự thảo Báo cáo và thông báo kết luận đánh giá kết quả thực hiện công tác
nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm và nhiệm
vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

+ Nghe báo cáo kết quả và cho ý kiến dự thảo thông báo kết luận đánh giá kết
quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống ma túy 9 tháng đầu năm và
nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

- Kết luận tiêu chuẩn chính trị.
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- Công tác phát triển đảng viên.

III- HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (lần thứ 09)

Nghe và cho ý kiến: 

- Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020.

IV-CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thứ tư,
ngày 01

- Buổi sáng:  Thường trực Huyện ủy họp triển khai công tác phòng,
chống dịch Covid-19. 

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy họp trực tuyến thảo luận, đóng góp
ý kiến về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thứ năm,
thứ sáu

ngày 02,03
 - Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9.

Thứ hai,
ngày 06

-  Buổi  sáng:  Hội  ý Thường trực  Huyện ủy và lãnh  đạo UBND
huyện.

- Buổi chiều: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban
khối Đảng tháng 9/2021.

Thứ ba,
ngày 07

- Buổi sáng: Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy
xã Nam Chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm trên các
lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng; công
tác quy hoạch xã.

-  Buổi  chiều: Đ/c  Phó  Bí  thư  Thường  trực  Huyện  ủy,  Chủ  tịch
HĐND huyện  họp Thường trực HĐND huyện đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ tháng 8; triển khai nhiệm vụ tháng 9/2021.

Thứ tư,
ngày 08

- Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên thứ nhất).

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Tổ chức - Nội
vụ huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng; triển khai nhiệm vụ
những tháng còn lại năm 2021.

Thứ năm,
ngày 09

- Buổi sáng:  Thường trực Huyện ủy  làm việc với Hội Cựu chiến binh
huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng; triển khai nhiệm vụ những
tháng còn lại năm 2021.

- Buổi chiều: Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy làm việc với Phó Bí thư, Chủ tịch
UBND xã Sùng Nhơn.
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Thứ sáu,
ngày 10

- Buổi sáng: 

+ Buổi sáng: Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ.

+ Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự diễn tập chiến đấu phòng
thủ tại thị trấn Võ Xu.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Phụ
nữ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ hai,
ngày 13

-  Buổi  sáng:  Hội  ý Thường trực  Huyện ủy và lãnh  đạo UBND
huyện.

- Buổi chiều: 

+ Đ/c Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri tại xã Mê Pu.

+ Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri tại xã Vũ Hòa.

Thứ ba,
ngày 14

- Buổi sáng:  Thường trực Huyện ủy làm việc với Liên đoàn lao động
huyện về kết quả triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng
tâm 3 tháng cuối năm 2021.

-  Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy  kiểm tra công tác phòng, chống
dịch Covid-19.

Thứ tư,
ngày 15

- Cả ngày: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự diễn tập chiến đấu
phòng thủ tại xã Sùng Nhơn.

- Buổi sáng: Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm một số doanh nghiệp sản xuất
trên địa bàn huyện.

Thứ năm,
ngày 16

- Buổi sáng: Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy thị trấn Đức
Tài về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm
vụ 3 tháng cuối năm 2021.

- Buổi chiều: 

+ Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm các mô hình sản xuất lúa trên địa bàn.

+ Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây
dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Thứ sáu,
ngày 17

- Đoàn Giám sát theo Quyết định số 14-QĐ/BTGTU, ngày 21/5/2021
giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung
ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

-  Buổi chiều: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND
huyện họp phân loại ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ hai.

Thứ hai,
ngày 20

- Buổi sáng: 

+ Hội ý Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện. 
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+  Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân định kỳ.

- Buổi chiều: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ
đạo cải cách tư pháp và công tác nội chính quý III/2021.

Thứ ba,
ngày 21

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự họp UBND huyện đánh giá tình
hình KT-XH 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm
2021. 

- Buổi chiều: Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy thị trấn Võ
Xu về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm
vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Thứ tư,
ngày 22

- Buổi sáng: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao bí thư
các xã, thị trấn.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hoàng - TUV, Phó Chủ nhiệm
Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra Quy chế dân chủ ở cơ sở
tại huyện Đức Linh.

Thứ năm,
ngày 23

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10
năm thực hiện Nghị quyết  số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị  về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế giai đoạn 2021-2020.

- Buổi chiều: 

+ Đ/c Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự huyện định kỳ tháng 9. 

+ Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Ban chỉ đạo Quy chế dân
chủ và giao ban công tác dân vận.

Thứ sáu,
ngày 24 - Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Phiên thứ hai).

Thứ hai,
ngày 27

- Buổi sáng: 

+ Đ/c Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực.

+ Hội ý Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện.

+ Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện
lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ ba,
ngày 28

- Cả ngày: Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự kỳ họp
chuyên đề lần 3 - HĐND tỉnh khóa XI.

- Cả ngày: Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần
thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ tư,
ngày 29

- Cả ngày: Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15.
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- Buổi chiều: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ
đạo Công tác tôn giáo huyện.

Thứ năm,
ngày 30

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Văn phòng.

- Buổi chiều : Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (lần thứ 09).

  Nơi nhận:                                                          
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực HĐND và UBND huyện,               
- Các ban của Huyện uỷ,
- Các cơ sở đảng trực thuộc,
- Mặt trận, các đoàn thể huyện,
- Các đồng chí Huyện uỷ viên,
- Chánh, Phó và CV VPHU,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Thị Kiều Phương
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