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 Tuần 01 

Thứ hai, ngày 03 

- Buổi sáng: Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Hội ý Thường trực Đảng 

ủy Khối. 

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác chuẩn bị Đại hội 

Thứ ba, ngày 04 

- Buổi sáng: Thường trực Đảng ủy Khối dự họp giao ban trực tuyến 

giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc tỉnh định kỳ quý IV năm 2019. 

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối dự buổi làm việc của 

Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết 

Bình Thuận về công tác tổ chức Đại hội. 

Thứ tư, ngày 05 
- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thông qua phân loại tổ chức 

đảng, đảng viên, khen thưởng năm 2019. 

Thứ năm, ngày 06 

- Buổi sáng: Họp Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh. 

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

Thứ sáu, ngày 07 

- Buổi sáng: Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội nghị trực tuyến tổng 

kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức. 

- Buổi chiều: Sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 01/2020 và tổ chức 

hội nghị tổng kết hoạt động chi bộ năm 2019. 

 Tuần 02  

Thứ hai, ngày 10 

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

- Buổi chiều: Họp Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh. 

Thứ ba, ngày 11 - Buổi sáng: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 
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- Buổi chiều: Họp Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh. 

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

Thứ năm, ngày 13 

- Buổi sáng: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 

năm 2019 của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

Thứ sáu, ngày 14 
- Buổi sáng: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

 Tuần 03 

Thứ hai, ngày 17 

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

- Buổi chiều: Họp Ban Tổ chức Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối 
khu vực Nam bộ. 

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

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

Thứ tư, ngày 19 
- Buổi sáng: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

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

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

Thứ sáu, ngày 21 
- Buổi sáng: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở.  

 Tuần 04 

Thứ hai,  ngày 24 

- Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối.  

- Thường trực Đảng ủy Khối đi thăm các cơ sở Y tế nhân kỷ niệm 
65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2020) 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại cơ sở. 

Thứ ba, ngày 25 

- Buổi sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại cơ sở. 

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối dự chỉ đạo Đại hội trù bị 
tại Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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Thứ tư,  ngày 26 
- Thường trực Đảng ủy Khối dự chỉ đạo Đại hội điểm tại Đảng bộ 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Thứ năm, ngày 27   

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

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

Thứ sáu, ngày 28 
- Buổi sáng: Họp Ban thường vụ Đảng ủy Khối. 

- Buổi chiều: Sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 02/2020. 

  

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 

 
 
 
 

 Đinh Quang Vũ 
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