
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG 

THỊ ỦY BẾN CÁT 

* 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
        Bến Cát, ngày 18 tháng 11 năm 2022 

LỊCH LÀM VIỆC 
của Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy 

(Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022) 

----- 

Các đồng chí Thị uỷ viên, lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban thị xã, xã, phường tham gia 

lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 4 năm 2022 tại Hội trường A - 

Trường chính trị tỉnh từ ngày 22/11 - 25/11 theo Thông báo số 264-TB/BTCTU ngày 

10/11/2022 của BTC Tỉnh uỷ, Công văn số 306-CV/BTC ngày 11/11/2022 của BTC Thị uỷ. 

Thứ hai 21/11  

7 giờ 30: Ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Thị Yến Loan, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy  

dự khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 

II năm 2022 
Địa điểm Hội trường thị xã. 

  

8 giờ 00: Thường trực nghe các ngành báo cáo vụ việc (có Chương trình riêng). 
Mời dự: - Thủ trưởng: Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã. 

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hạnh, chuyên viên Khương. 
Địa điểm: Phòng họp B - Thị ủy. 

  

9 giờ 45: Thường trực làm việc với Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
Mời dự: - Lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

- Chánh Văn phòng, chuyên viên Phúc. 
  

14 giờ 00: Đ/c Bí thư dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 

8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trong Đảng 

bộ, LLVT Tỉnh. 
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Bộ CHQS tỉnh. 

  

Thứ ba 22/11   

8 giờ 00: Đ/c Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã dự giao ban khối Đảng, 

đoàn thể tỉnh. 
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Thị ủy; 

- Phó Chánh Văn phòng Thọ. 

Địa điểm: Hội trường B- Tỉnh ủy. 
  

14 giờ 00: HỌP THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY 

Thường trực Thị ủy nghe thông qua và cho ý kiến các nội dung: 

1- Chương trình, nội dung kỳ họp HĐND thị xã năm 2022 (UBND thị xã 

phân công chuẩn bị nội dung 1, 2) 

2- Văn bản lãnh đạo công tác cải cách hành chính; 

3- Dự thảo Báo cáo tiếp Đoàn Giám sát của Tỉnh Đoàn về công tác phát 

triển Đảng từ đoàn viên viên ưu tú giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn thị xã 

(Thị Đoàn chuẩn bị); 
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4- Các nội dung do Ban Tổ chức Thị ủy trình: 

- Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức 

đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 và 

Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra, kế hoạch kiểm tra công tác kiểm 

điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập 

thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022; 

- Văn bản chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ; 

- Công tác cán bộ; 

- Hồ sơ phát triển đảng. 

*Nội dung không thông qua, gửi góp ý: 

5- Tờ trình sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm 

tra Thị ủy, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (UBKT Thị ủy chuẩn bị); 

6- Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XIII) (Ban Tuyên giáo Thị ủy chuẩn bị); 

 
Mời dự: - Đại diện đơn vị tham mưu nội dung và đơn vị liên quan (Do đơn vị tham mưu nội dung mời). 

- Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên phụ trách. 

Địa điểm: Phòng họp B - Thị ủy. 

  

Thứ tư 23/11  

7 giờ 30: Đ/c Bí thư dự Phiên Chợ 0 đồng và trao Nhà Chữ Thập đỏ kỷ niệm 76 năm 

Ngày Thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 
Địa điểm: Quảng trường 30/4 và Khu phố 4, phường Chánh Phú Hòa. 

  

7 giờ 30: Đ/c Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã làm việc với Chi bộ 

Hội Nông dân thuộc Đảng ủy khối Vận. 
Mời dự: - Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy; 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy khối Vận; 

- Phó Chánh Văn phòng Thọ, chuyên viên Phúc. 

Địa điểm: Phòng họp A - Thị ủy. 

  

9 giờ 30: Đ/c Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã họp phân loại kiến 

nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. 
Mời dự: - Đ/c Nguyễn Văn Đội, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; 

- Đ/c Lê Thị Kim Liên, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng các Ban HĐND thị 

xã, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã; 

- Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã; 

- Chánh Văn phòng HĐND-UBND, chuyên viên phụ trách. 

Địa điểm: Phòng họp A - Thị ủy. 
  

14 giờ 00: Đ/c Bí thư dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 

thứ tư. 
Địa điểm: Hội trường UBND xã An Điền. 

14 giờ 00: Đ/c Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã tiếp Đoàn Giám sát của 

Tỉnh Đoàn về công tác phát triển Đảng từ đoàn viên viên ưu tú giai đoạn 

2021-2022 trên địa bàn thị xã. 
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy; 

- Thường trực Thị Đoàn; 

- Phó Chánh Văn phòng Thọ, Chuyên viên Phúc. 

Địa điểm: Phòng họp A - Thị ủy. 
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Thứ năm 24/11  

8 giờ 00: Đ/c Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì họp Hội đồng 

giải mật tài liệu (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị). 
Cùng dự: - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1106-QĐ/TU ngày 15/11/2022 của Ban 

Thường vụ Thị ủy. 

- Chánh Văn phòng, chuyên viên Khương. 
Địa điểm: Phòng họp A - Thị ủy. 

  

8 giờ 30: Đ/c Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì họp Ban Chỉ 

đạo tổ chức các ngày lễ lớn thị xã thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động chào mừng các ngày lễ lớn và các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023 (Ban Tuyên giáo Thị ủy chuẩn bị). 
Cùng dự: - Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 454-QĐ/TU ngày 14/12/2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy. 

- Chánh Văn phòng, chuyên viên Thiện. 
Địa điểm: Phòng họp A - Thị ủy. 

  

14 giờ 00: HỌP BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY 

Ban Thường vụ Thị ủy nghe thông qua và cho ý kiến các nội dung: 

1- Văn bản lãnh đạo công tác cải cách hành chính (UBND thị xã phân công 

chuẩn bị); 

2- Các nội dung do Ủy ban Kiểm tra Thị ủy trình: 

- Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy năm 2023; 

- Điều chỉnh  Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị 

ủy nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban 

Kiểm tra Thị ủy, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

3- Các nội dung do Ban Tổ chức Thị ủy trình: 

- Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức 

đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 và 

Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra, kế hoạch kiểm tra công tác kiểm 

điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập 

thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022; 

- Văn bản chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ; 

- Công tác cán bộ. 

- Hồ sơ phát triển đảng 
Mời dự: - Đại diện đơn vị tham mưu nội dung và đơn vị liên quan (Do đơn vị tham mưu nội dung mời). 

- Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên phụ trách. 
Địa điểm: Phòng họp A - Thị ủy. 

Thứ sáu 25/11:   

8 giờ 00: Thường trực dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19-Khóa XI 

(mở rộng). 
Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy. 
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 Lịch làm việc thay thư mời họp và có thể được  

điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế. 

  

Nơi nhận:  

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Đ/c Nguyễn Văn Lộc, UVTV, Trưởng Ban 

Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, 

- Các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, 

- HĐND, UBND, BTT UBMTTQVN thị xã, 

- Các đồng chí Thị ủy viên,  

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Các cơ quan, phòng, ban thị xã, 

- Lưu Văn phòng Thị ủy.Triều
H 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Mai Văn Thanh 


