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 Tuần 01 
 

Thứ hai, ngày 03 
- Buổi sáng: Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội nghị trực 
tuyến cán bộ chủ chốt do Tỉnh ủy tổ chức. 

Thứ ba, ngày 04 - Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

Thứ tư, ngày 05 
- Sinh hoạt Chi bộ cơ quan định kỳ tháng 5/2019 và sinh 
hoạt chuyên đề. 

Thứ năm, ngày 06 - Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

Thứ sáu, ngày 07 - Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

          Tuần 02  

Thứ hai, ngày 10 - Buổi sáng: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối. 

Thứ ba, ngày 11 - Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

Thứ tư, ngày 12 - Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

Thứ năm, ngày 13 - Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

Thứ sáu, ngày 14 

- Buổi sáng: 

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối lấy ý 
kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH, BTV, Bí thư, Phó 
Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 

+ Hướng dẫn nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ trong cơ 
quan…(Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 10/5/2019 của 



Ban Thường vụ Đảng ủy Khối). 

+ Tổ chức tập huấn việc sử dụng Trang thông tin Điện tử 
Đảng ủy Khối. 

- Buổi chiều: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan. 

Tuần 03 

Thứ hai, ngày 17 

- Buổi sáng: Hội ý thường trực Đảng ủy Khối. 

- Thường trực Đảng ủy Khối dự khai mạc lớp Bồi dưỡng lý 
luận Chính trị cho Đảng viên mới khóa I/2019. 

Thứ ba, ngày 18 - Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

Thứ tư, thứ năm, 
ngày 19, 20 

- Tổ chức giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp; chế độ 
sinh hoạt; công tác đảng vụ đối với một số chi, đảng bộ cơ sở. 

Thứ năm, ngày 20 - Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

Thứ sáu, ngày 21 

- Buổi sáng: Họp giao ban cấp ủy cơ sở quý II/2019 (Cụm I). 

- Buổi chiều:  Thường trực Đảng ủy Khối dự bế mạc lớp Bồi 
dưỡng lý luận Chính trị cho Đảng viên mới khóa I/2019. 

Thứ bảy, ngày 22 
- Thường trực Đảng ủy Khối dự khai mạc lớp Bồi dưỡng lý 
luận Chính trị cho Đảng viên mới khóa II/2019. 

Tuần 04 

Thứ hai,  ngày 24 

+ Buổi sáng:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (lần 1). 

- Buổi chiều: Họp giao ban giữa Thường trực với Văn phòng, 
các ban và đoàn thể trực thuộc. 

Thứ ba, ngày 25 

- Họp giao ban cấp ủy cơ sở quý II/2019: 

+ Buổi sáng: Cụm II, 

+ Buổi chiều: Cụm III. 

Thứ tư, ngày 26 
- Buổi chiều: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh lần thứ 2. 

Thứ  năm, ngày 27 - Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (lần 2). 
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- Buổi chiều: Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2019 của Cơ 
quan Văn phòng Đảng ủy Khối. 

Thứ sáu, ngày 28 

- Buổi sáng: Thường trực Đảng ủy Khối tham dự Hội thảo dự 
báo tình hình kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế Thế 
giới 2019. Cơ hội, thách thức đối với Doanh nghiệp Bình 
Thuận. 

- Buổi chiều: Họp Chi bộ cơ quan định kỳ tháng 6/2019. 

Chủ nhật, ngày 30 
- Thường trực Đảng ủy Khối dự bế mạc lớp Bồi dưỡng lý luận 
Chính trị cho Đảng viên mới khóa II/2019. 

 
Nơi nhận:                                    
- Văn phòng Tỉnh ủy,   
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- VP, các Ban, đoàn thể ĐUK,                  
- Đ/c Phạm Thị Thảo - BTC Tỉnh ủy, 
- Đ/c Trần Hồng Sơn, Ủy viên UBKTTU, 
- Lưu VPĐUK.Trung.                                                                   

 
T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

(Đã ký và đóng dấu) 

 
 

 Đinh Quang Vũ 

  


