
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG 

THỊ ỦY BẾN CÁT 

* 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
         Bến Cát, ngày 14 tháng 10 năm 2022 

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

(Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022) 

----- 

Thứ hai 17/10  

7 giờ 30: Thường trực Thị ủy ủy nhiệm Lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy dự khai 

giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III năm 2022. 
Địa điểm: Hội trường thị xã. 

  

7 giờ 30: Lãnh đạo thị xã tham gia luyện tập các khung diễn tập: 

7 giờ 30: Khung tập Ban Thường vụ Thị ủy; 

9 giờ 00: Khung tập Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp; 

10 giờ 30: Khung tập Hội đồng nhân dân thị xã. 
Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. 

  

15 giờ 30: Đ/c Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã dự cuộc họp do 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì về công tác phối hợp  

tuyên truyền của các huyện, thị, thành phố với Báo Bình Dương năm 

2023 và những năm tiếp theo (Giao Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp Văn 

phòng Thị ủy chuẩn bị nội dung). 
Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy. 

  

Thứ ba 18/10   

8 giờ 00: Thường trực Thị ủy ủy nhiệm Đ/c Trần Thị Thảo, UVTV, Phó Chủ tịch 

UBND thị xã dự Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thị xã. 
Địa điểm: Hội trường thị xã. 

  

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 hoạt động của Trung tâm Chính trị thị xã (Trung tâm Chính 

trị thị xã chuẩn bị); 

2- 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 2-5); 

3- Công tác cán bộ; 

* Các nội dung không thông qua, gửi tài liệu nghiên cứu, góp ý: 

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

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 cầu, nhiệm vụ chính trị, giai 

đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; 

6- 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 6-8); 
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7- 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”; 

8- 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); 

9- 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. 

  

9 giờ 30: 
 

HỌP BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY 

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

1- 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); 

2- Công tác cán bộ (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung 2,4); 

* Các nội dung không thông qua, gửi tài liệu nghiên cứu, góp ý: 

3- 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); 

4- 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.  

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

- Chánh Văn phòng. 

Địa điểm: Phòng họp A - Thị ủy. 

  

14 giờ 00: Đ/c Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã dự cuộc họp do 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì về một số nội dung hợp 

đồng liên kết đào tạo và khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 

của Trường Chính trị và Trung tâm Chính trị các huyện, thị, thành phố 

(Giao Trung tâm Chính trị chuẩn bị nội dung). 
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã. 

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy. 

  

Thứ tư 19/10  

8 giờ 00: Thường trực Thị ủy chủ trì Tổng duyệt diễn tập phòng thủ năm 2022 (Cả 

ngày) (Giao Ban Chỉ huy Quân sự thị xã triệu tập thành phần).  
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Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. 

  

Thứ năm 20/10  

8 giờ 00: Thường trực Thị ủy kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập phòng thủ 

năm 2022 (Có chương trình riêng).  

  

Thứ sáu 21/10 và Thứ bảy 22/10: Lãnh đạo thị xã tham gia diễn tập phòng thủ năm 2022. 

Thành phần,  

Địa điểm: 

Theo Công văn số 315 -CV/TU ngày 14/10/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy. 

  

Chủ nhật 23/10  

8 giờ 00: Đ/c Bí thư dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực 

hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức và triệu tập 

(Có Kế hoạch riêng của Tỉnh ủy). 
  

 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 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Mai Văn Thanh 


