
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG 

THỊ ỦY BẾN CÁT 

* 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
         Bến Cát, ngày 21 tháng 10 năm 2022 

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

(Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022) 

----- 

Thứ hai 24/10  

7 giờ 30: Thường trực đi cơ sở (có Chương trình riêng).  
  

Thứ ba 25/10   

8 giờ 00: HỌP THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY 

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

1- Báo cáo công tác rà soát danh sách nhà giáo và Kế hoạch tổ chức 

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2022 (UBND thị xã phân công chuẩn bị); 

2- Báo cáo hoạt động của Trung tâm Chính trị thị xã (Trung tâm Chính 

trị thị xã chuẩn bị); 

3- Báo cáo vụ việc (UBKT Thị ủy chuẩn bị); 

4- Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Văn phòng Thị uỷ chuẩn bị); 

5- Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022 và 

đăng ký nhu cầu 2023 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung 5-8); 

6- Công tác cán bộ; Hồ sơ phát triển Đảng. 

* Các tài liệu không thông qua, gửi góp ý: 

7- Báo cáo tự giám sát về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng; 

8- Dự thảo Quyết định, Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ gắn 

với thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 03/11/2020 của Thị ủy 

về xây dựng đội ngũ cán bộ thị xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, 

giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; 

9- Báo cáo Đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán 

triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và các Chương 

trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bến 

Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban Tuyên giáo Thị ủy chuẩn bị 

nội dung 9,10); 

10- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất 

lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; 

11- Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW 

ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về 

“Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã 

hội công bằng, dân chủ, văn minh” (Ban Dân vận Thị ủy chuẩn bị); 

12- Kế hoạch tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 8 về bảo vệ Tổ 

quốc trong tình hình mới (Đảng ủy Quân sự 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. 

  



 

13 giờ 30: 
 

Đ/c Bí thư dự tiếp Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương làm việc 

với Thường trực Tỉnh ủy triển khai kế hoạch, quyết định kiểm tra về công 

tác cán bộ. 
Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy. 

  

Thứ tư 26/10  

8 giờ 00: HỌP BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY 

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

1- Báo cáo kết quả Đoàn Kiểm tra 996 (UBKT Thị ủy chuẩn bị); 

2- Báo cáo và dự thảo Thông báo kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo việc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội và các Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ thị xã Bến Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban Tuyên 

giáo Thị ủy chuẩn bị). 

3- Báo cáo hoạt động của Trung tâm Chính trị thị xã (Trung tâm Chính trị 

thị xã chuẩn bị); 

4- Công tác cán bộ; Hồ sơ phát triển Đảng (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị 

nội dung 4,5). 

* Các tài liệu không thông qua, gửi góp ý: 

5- Dự thảo Quyết định, Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ gắn với 

thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 03/11/2020 của Thị ủy về 

xây dựng đội ngũ cán bộ thị xã đáp ứng yêu càu, nhiệm vụ chính trị, giai 

đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.  

6- Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 

12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Phát huy 

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công 

bằng, dân chủ, văn minh” (Ban Dân vận Thị ủy chuẩn bị). 

Cùng dự: - Nội dung 1: Đại diện Thường trực Đảng ủy Y tế. 

- Đại diện lãnh đạo đơn vị tham mưu nội dung. 

- Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên phụ trách. 

Địa điểm: Phòng họp A – Thị ủy. 

  

13 giờ 30: 

 

 

 

Địa điểm: 

Thường trực Thị ủy ủy nhiệm đ/c Lê Anh Quý - UVTV, Trưởng Ban Dân 

vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã dự buổi làm việc của Đoàn 

Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh về công tác Hội và phong trào Hội Nông dân 

các huyện, thị, thành phố năm 2022 tại Hội nông dân thị xã. 
Hội trường Khối vận thị xã. 

 

14 giờ 00: Đ/c Bí thư dự Lễ ra mắt lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị 

trong LLVT thị xã đang làm việc trong khu - cụm công nghiệp, các công 

ty, xí nghiệp trên địa bàn thị xã. 
Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng Hạnh. 

Địa điểm: Hội trường BCH Quân sự thị xã. 

  



 

 
 

Thứ năm 27/10:  

8 giờ 00: 
 

Đ/c Bí thư dự tiếp Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương làm việc 

với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua dự thảo Kết luận kiểm tra về công 

tác cán bộ. 

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy. 
 

8 giờ 00: 
 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã làm việc với Trung 

tâm Chính trị thị xã về kế hoạch hoạt động năm 2023. 

Mời dự: - Đ/c Nguyễn Thị Yến Loan - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy. 

- Đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch. 

-  Phó Chánh Văn phòng Thọ, Chuyên viên Triều. 

 Địa điểm: Phòng họp B - Thị ủy. 

  

Thứ sáu 28/10:   

8 giờ 00: Đ/c Bí thư dự Diễn đàn “Tòa án lắng nghe ý kiến nhân dân” trên địa bàn 

thị xã Bến Cát năm 2022. 
Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng Hạnh. 

Địa điểm: Hội trường thị xã. 
  

13 giờ 30: Đ/c Bí thư và Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã tham dự Diễn tập 

phòng thủ huyện Phú Giáo năm 2022. 
Cùng dự: - Đ/c Lê Anh Quý, UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; 

- Đ/c Huỳnh Văn Thành, UVTV, Trưởng Công an thị xã; 

- Đ/c Nguyễn Đức Danh, UVTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã. 

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Phú Giáo. 
  

Thứ bảy 29/10:   

7 giờ 30: Đ/c Bí thư và Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã tiếp tục tham dự 

Diễn tập phòng thủ huyện Phú Giáo năm 2022. 
Cùng dự: - Đ/c Lê Anh Quý, UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; 

- Đ/c Huỳnh Văn Thành, UVTV, Trưởng Công an thị xã; 

- Đ/c Nguyễn Đức Danh, UVTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã. 

Địa điểm: Nhà Truyền thống huyện Phú Giáo. 
  

 Lịch làm việc thay thư mời họp và có thể được điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế. 

  

  

  


