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I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 - Tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các 
ngày kỷ niệm trong tháng; các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.  

- Tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị, người quản lý doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, người lao động, các đoàn thể thực hiện phong trào thi đua nước rút, tập trung 

cao nhất thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 
2021. 

- Triển khai việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá, phân 
loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021. Chuẩn bị nội dung kiểm điểm tự phê bình 
và phê bình, đánh giá chất lượng tập thể, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối năm 2021. 

- Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét kết nạp đảng viên mới 
và cho ý kiến về công tác cán bộ; hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 
VIII; họp giao ban cấp ủy cơ sở quý IV/2021 và Hội nghị quán triệt các văn bản của 

Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật trong Đảng.  

- Chỉ đạo Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi tổ 
chức Đại hội thực hiện nội dung bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng ủy 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021, tổng 

kết thi đua - khen thưởng năm 2021. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ 

Tuần 01 

Thứ tư, ngày 01 
- Thường trực Đảng ủy Khối dự Lễ công bố Quyết định bổ 
nhiệm chức danh Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và 
PTNT Bình Thuận.  
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Thứ năm, ngày 02 - Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

Thứ sáu, ngày 03 - Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở. 

Thứ bảy, ngày 04 
- Buổi sáng: Thường trực Đảng ủy Khối dự Khai mạc Hội thi 

Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 do Tỉnh ủy tổ chức. 

Tuần 02 

Thứ hai, ngày 06 

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

Thường trực Đảng ủy Khối cho ý kiến về kế hoạch, hướng 

dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất 
lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021. 

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối dự Bế mạc Hội thi 
Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 do Tỉnh ủy tổ chức. 

Thứ ba - thứ năm 
(ngày 07 - 09) 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối dự kỳ họp thứ 5 - Hội đồng 
nhân dân tỉnh (khóa XI).  

Thứ tư, ngày 08 - Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở.  

Thứ năm, ngày 09 - Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cơ sở.  

Thứ sáu, ngày 10 
- Buổi sáng: Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội nghị trực 
tuyến công tác Văn phòng cấp ủy 02 năm (2020 - 2021). 

Tuần 03 

Thứ hai, ngày 13 

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

- Buổi chiều: Họp thành viên các Tổ dự kiểm điểm và Tổ 
thẩm định đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên trong 
Đảng bộ Khối năm 2021.  

Thứ ba, ngày 14 

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội nghị tổng kết 

tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm 
vụ trọng tâm năm 2022 của Ban Chỉ đạo 35-16 tỉnh.  

Thứ tư, ngày 15 
 - Buổi sáng: Thường trực Đảng ủy Khối dự Đại hội đại biểu 

Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  
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- Buổi chiều: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (lần 1).   

Thứ năm, ngày 16 
- Buổi sáng: Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì họp Hội đồng 
sáng kiến Cơ quan.  

Thứ sáu, ngày 17 
- Cả ngày: Tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản 
của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác 
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.   

Tuần 04 

Thứ hai, ngày 20 

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

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy dự Hội nghị sơ kết 03 năm 
thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 13/8/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 32-KL/TW, ngày 
05/7/2018 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an 
ninh, trật tự trong thời gian tới. 

Thứ ba, ngày 21 
- Cả ngày: Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị giao 
ban trực tuyến với cấp ủy cơ sở quý IV.  

Thứ tư, ngày 22 
- Buổi sáng: Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì họp Hội đồng 

thi đua - Khen thưởng của Cơ quan. 

Thứ năm, ngày 23 

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

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối thông qua dự thảo 
Báo cáo kiểm điểm của tập thể và các nội dung liên quan đến 

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá 
nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021.  

Thứ sáu, ngày 24 

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối dự Đại hội thực hiện 

nội dung bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Công 
ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi nhiệm kỳ 2020 - 2025.   

Tuần 05 

Thứ hai, ngày 27 

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

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội nghị giao ban 

khối Đảng quý IV/2021 và giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 
cho các cơ quan, đơn vị do Tỉnh ủy tổ chức. 
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Thứ ba, ngày 28 Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17. 

Thứ tư, ngày 29 

- Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối định kỳ.   

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội nghị tổng kết 
Thuế năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.  

Thứ năm, ngày 30 

- Buổi sáng: Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Họp giao ban 
giữa Thường trực, các ban, Văn phòng và đoàn thể trực thuộc. 

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối dự và chủ trì họp Chi 
bộ Cơ quan định kỳ tháng 12/2021. 

Thứ sáu, ngày 31 

- Buổi sáng: Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị Ban 
Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ VIII. 

- Buổi chiều: Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị cán 
bộ, công chức năm 2021 Cơ quan Đảng ủy Khối. 

Thứ bảy, ngày 

01/01/2022 
Tết Dương lịch 

Thứ hai, ngày 
03/01/2022 

Nghỉ bù Tết Dương lịch 

 
 

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, 
- Lưu VPĐUK.Phương. 

 

 
T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Đinh Quang Vũ 
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