
ĐẢNG B ộ THỊ XÃ BẾN CÁT
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG MỸ PHƯỚC

*

Sổ 13-LT/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  _______ • ___________  •
Mỹ Phước, ngày 27 tháng 03 năm 2023

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

(Tù ngày 27/03 - 01/4/2023)

Thử hai 27/03

09 giờ 30:

Thành phần: 
*Địa điểm:

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.
Ban Thường vụ nghe thông qua và cho ý kiến các nội dung:

1. Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Báo cáo Tóm tắt Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 
2025 (phục vụ làm clip phóng sự trình chiểu tại Hội nghị sơ 
kết).

3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và Nghị 
quyết tháng 4.

4. Nội dung định hướng tuyên truyền:
+ Gần dân giúp dân quý II
+ Sinh hoạt chi bộ tháng 4 
+ Sinh hoạt chào cờ đầu tháng 4.
5. Quyết định, Ke hoạch kiểm tra của Đảng ủy tháng 4
6. Công tác cán bộ (tuyến dụng nhân viên hợp đồng).
7. Ke hoạch đánh giá cán bộ năm 2023.

Phân công chuấn bị nội dung:
-  Nội dung 1-6: Văn phòng Đảng ủy.
- Nội dung 7: UBND phường.
Các đồng chí Úy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.
Phòng họp Đảng ủy.

13 giờ 30: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường dự ra mắt tổ
tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ do Hội Cựu 
chiến binh phường thành lập.

*Đia điểm: Hội trường B - ƯBND phường.

14 giò’ 00:

*Địa điểm:

Đ/c Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường dự 
họp thị xã nghe báo cáo tiến độ đầu tư công, thu - chi ngân 
sách quý 1/2023.
Phòng họp B - Thị ủy.
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15 giờ 00: 

*Đia điểm:

15 giờ 30:

Mời dư:

*Đia điểm:

Thử ba 28/03 

07 giờ 30:

*Đia điểm: 

07 giò’ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường làm việc cùng 
Ban Chấp hành Hội Nông dân phường.
Phòng làm việc Hội Nông dân.

Đ/c Bí thư Đảng ủy phường thực hiện mô hình Gần dân giúp 
dân.
- Đ/c Huỳnh Hiếu Trung, ĐUV, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS 
phường.
- Đại diện cấp ủy Chi bộ Khu phố 2.
Văn phòng Khu phố 2.

Đ/c Bí thư Đảng ủy tham gia Hội thi Cán bộ giảng dạy chính 
trị giỏi trong lực lượng vũ trang thị xã năm 2023.
Hội trường Ban CHQS thị xã.

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ phường định kỳ.
Ban Chấp hành nghe thông qua và cho ý kiến các nội dung:

1. Báo cáo Tóm tắt Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 
2025 (phục vụ làm clip phóng sự trình chiếu tại Hội nghị sơ 
kết).

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và Nghị 
quyết tháng 4.

3. Công khai tài sản cấp ủy viên.
4. Nội dung định hướng tuyên truyền:
+ Gần dân giúp dân quý II
+ Sinh hoạt chi bộ tháng 4
+ Sinh hoạt chào cờ đầu tháng 4.
5. Ke hoạch thu chi Ngân sách năm 2023.
6. Chất vấn trong Đảng.
7. Quyết định, Ke hoạch kiểm tra của Đảng ủy tháng 4
8. Công tác cán bộ (tuyển dụng nhân viên hợp đồng).
9. Công tác đảng viên.
10. Ke hoạch đánh giá cán bộ năm 2023.

Phân công chuân bị nội dung:
- Nội dung 1,4: Ban Tuyên giáo Đảng ủy
- Nội dung 2, 8, 9: Văn phòng Đảng ủy.
- Nội dung 3,7: ƯBKT Đảng ủy.
- Nội dung 5, 10: UBND phường.
- Nội dung 6: Các đ/c ủ y  viên BCH.
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Thành phần:
*Đia điểm:

14 giò’ 00: 

Thành phần:

*Đia điểm:

Thú tư 29/03

07 giò’ 00:

*Đia điểm:

08 giờ 00: 

*Đia điểm: 

14 giờ 00:

*Đia điểm:

Thử năm 30/3 
07 giờ 00:

*Đia điểm:

07 giờ 30: 

*Đỉa điểm:

08 giờ 00:
*Địa điểm:

Các đồng chí ủ y  viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường. 
Phòng họp Đảng ủy.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường dự Hội nghị triển khai 
chuyên đê học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh năm 2023.
- Các đồng chí ủ y  viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường.
- Cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách và 
nhân viên hợp đồng phường.
- Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc (do Bí thư chi bộ triệu tập).
- Ban Chấp hành các đoàn thể phường (do Trưởng đoàn thể 
triệu tập).
Hội trường A - UBND phường.

Ban Thường vụ Đảng ủy dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân 
phường nhiệm kỳ 2023-2028.
Hội trường A - UBND phường.

Đ/c Bí thư Đảng ủy dự Hội nghị triển khai Quy định của Bộ 
chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
Hội trường Trường chính trị.

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy dự họp Đoàn giám sát 
của HĐND phường về tái giám sát công tác quản lý vệ sinh 
môi trường trong các lối thoát hiếm KDC Mỹ Phước 1 thuộc 
phường Mỹ Phước.
Phòng họp Đảng ủy.

Ban Thường vụ Đảng ủy dự Đại hội Đại biếu Hội Nông dân 
phường nhiệm kỳ 2023-2028.
Hội trường A - UBND phường.

Đ/c Phó Bí Thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trực 
tiếp công dân (cả ngày).
Phòng tiếp công dân phường.

Đ/c Bí thư Đảng ủy dự Họp Ban Thường vụ Thị ủy.
Phòng họp A - Thị ủy.
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14 giò' 00:

Thành phần: 
*Đia điểm:

Thử sáu 31/3 

07 giờ 30:

Thành phần:

*Đỉa điểm: 

14 giò’ 00:

Thành phần:

*Đia điểm:

Thử bầy 01/4: 
08 giò’ 00:

Thành phần: 

*Đia điểm:

Đ/c Bí thư Đảng ủy dự họp phiên họp định kỳ tháng 3 năm 
2023 của Thường trực HĐND thị xã.
- Đ/c Trương Minh Sang, ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND phường. 
Phòng họp D, Văn phòng HĐND - ƯBND thị xã Ben Cát.

Thường trực Đảng ủy phường Chủ trì Hội nghị giao ban Bí thư 
các chi bộ trực thuộc, Trưởng Ban điều hành và Trưởng ban 
công tác mặt trận 05 khu phố.
- Lãnh đạo TT UBND phường.
- Trưởng, Phó ƯB MTTQ VN và Trưởng các đoàn thể 
phường.
- Các ngành ƯBND phường.
- Đại diện lãnh đạo Công an, Quân sự, Y tế phường.
- Bí thư các chi bộ trực thuộc.
- Trưởng Ban điều hành, Trưởng Ban công tác mặt trận 05 khu 
phố.
Hội trưòng B - UBND phường

Thường trực Đảng ủy phường họp triển khai Kế hoạch thực 
hiện tuyến đường văn minh đô thị và kế hoạch tổ chức Lễ phát 
động.
- Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Đe án 02 theo Quyết định sổ 130- 
QĐ/ĐƯ ngày 30/01/2023.
- Đ/c Huỳnh Hiếu Trung, ĐUV, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS 
phường.
- Đại diện lãnh đạo Công an phường.
- Bí thư Chi bộ 05 khu phố.
Hội trường B - UBND phường

Bí thư Đảng ủy thăm và làm việc cùng Chi bộ Trường Tiểu 
học - Mâm non Phù Đông (có chương trình riêng).
- Đại diện Lãnh đạo UBND phường
- Đ/c Võ Thành Dương, ĐUV, Bí thư Đoàn phường, phụ trách 
chi bộ.
Tại Trường Tiêu học - Mầm non Phù Đông.
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LỊCH TUẦN LÀM VIỆC 14 
Của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy

Thứ hai 03/4
07 giờ 00: Thường trực Đảng ủy chào cờ đầu tháng.

Thành phần: Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách nhân 
viên hợp đồng, Công an, Quân sự, Y tế phường.

*Đia điểm: Trụ sở UBND phường.

- Lịch làm việc thay thư mòi họp và có thể được điều chỉnh, bỗ sung theo tình hình 
thưc tế.

(Lịch làm việc được đăng tải trên \vebsite: http://myphuocbinhduone.gov. vn)

Nơi nhân:
- Thường trực Thị ủy,
- Đ/c Huỳnh Văn Nghe, Phó Bí thư Thường trực 
Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã,
- Thường trực HĐND, UBND, MTTQ phường,
- Các đ/c UV.BCH Đảng bộ phường,
- Trưởng các đoàn thể phường,
- Bí thư các chi bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG vụ
PHÓ BÍ THƯ

http://myphuocbinhduone.gov._vn
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