
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN
HUYỆN ỦY HÀM TÂN

*
Số 05-CTr/HU

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hàm Tân, ngày 04 tháng 9 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
công tác tháng 9 năm 2020

-----

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

-  Lãnh đạo  tiếp  tục  triển  khai  thực  hiện  Kết  luận  số  01,  02-KL/HU,  ngày
14/7/2020 của Huyện uỷ về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6
tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tập trung chỉ đạo
đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công các dự án
đảm bảo đúng tiên độ, nhất là dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn
huyện; giải ngân vốn đầu tư công.

- Tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên.

II- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 1)

- Thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Huyện ủy, nhiệm

kỳ 2020 - 2025.

- Cho ý kiến thông báo kết luận kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của

UBKT Huyện ủy.

- Công tác cán bộ, chuyển đảng chính thức.

III- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 2)

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng -
an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ
3 tháng cuối năm 2020; thực hiện chất vấn trong Đảng.

- Đánh giá tình hình kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham
nhũng, lãng phí;

- Công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên

IV- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 3)

- Đề án giải thể Trung tâm GDNN-GDTX.

- Kỷ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên

V- HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (lần thứ 4)
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- Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XI nhiệm

kỳ 2020 - 2025.

- Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa

của Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

VI- HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (lần thứ 5)

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng -
an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ
3 tháng cuối năm 2020; thực hiện chất vấn trong Đảng.

VII- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ ba,
ngày 01

CN:- Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan
Buổi sáng:- 07 giờ 30: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy công bố quyết định về công
tác cán bộ
               - 08 giờ 30: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Huy hiệu Đảng đợt
02/9/2020
Buổi chiều:- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan
                 - Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020

Thứ tư, 
ngày 02

CN: Nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9

Thứ năm,
ngày 03

Buổi sáng: HỌP  BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Buổi chiều: Giao ban 4 Thường trực

Thứ sáu,
ngày 04

Buổi sáng: HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN lần thứ 4
Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy họp chi bộ định kỳ

Thứ bảy,
ngày 05

Thường trực Huyện ủy dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 tại một số trường trên địa bàn
huyện

Thứ hai, 
ngày 07

Buổi sáng:- Từ 08 giờ - 09 giờ 30: Đ/c Bí thư Huyện ủy dự hội nghị thông tin về tình
hình đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tình hình biển Đông
                 - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan
Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Thứ ba,
ngày 08

CN: Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp công dân
Buổi sáng: - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan
Buổi chiều:- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối cơ quan Đảng
- Đoàn thể huyện.

Thứ tư,
ngày 09

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Sơn Mỹ về kết quả thực
hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2020.
Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị CBCC khối Huyện ủy thông qua Quy
chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công



3

Thứ năm,
ngày 10

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo tiến độ bồi thường giải phóng mặt
bằng đường cao tốc Bắc Nam đoạn đi qua địa bàn huyện
Buổi chiều:- Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan
                - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp BCĐ cải cách tư pháp về tình
hình nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2020.

Thứ sáu,
ngày 11

CN: Đ/c Bí thư Huyện ủy dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 49
Buổi sáng:- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo
công tác tôn giáo tháng 9 năm 2020
Buổi chiều:- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp tổ CNTT khối Đảng Ban
Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng bộ huyện.

Thứ hai,
ngày 14

Buổi sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy
Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Tân Thắng về kết quả thực
hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2020.

Thứ ba, 
ngày 15

Buổi sáng: Đ/c Bí thư Huyện ủy cùng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực
địa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc -
Nam phía Đông qua địa bàn Hàm Tân.
Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan

Thứ tư,
ngày 16

CN: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Thứ năm,
ngày 17

Buổi sáng: Đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND
huyện với nhân dân xã Tân Đức theo Quyết định số 218 của của Bộ Chính trị (khóa XI)
Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác
đấu tranh phòng, chống ma túy 9 tháng đầu năm 2020; tình hình đấu tranh với hoạt động
cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ, băng nhóm tội phạm theo Chỉ thị 22-
CT/HU, ngày 30/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ sáu,
ngày 18

CN:- Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII
năm 2020.  
        - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan

Thứ hai,
ngày 21

Buổi sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy
Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số
48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Thứ ba, 
ngày 22

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với tập thể cán bộ, công chức Phòng Tài
nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng
tâm những tháng còn lại năm 2020.
Buổi chiều: HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LẦN 2

Thứ ba, 
ngày 23

CN: HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LẦN 2

Thứ năm,
ngày 24

Buổi sáng: Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các văn bản của trên.



4

Buổi chiều: - Đ/c Bí thư Huyện ủy dự hội nghị giao ban 3 lực lượng Công an - Quân sự
- Biên phòng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ.
                - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban khối Dân vận, Mặt
trận các đoàn thể huyện về tình hình nhiệm vụ quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV
năm 2020

Thứ sáu,
ngày 25

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Ban Xây dựng Đảng, VPHU về
tình hình nhiệm vụ quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020
Buổi chiều:- Đ/c Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì họp Đảng ủy
Quân sự huyện
                  - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo
Xây dựng Đảng - Đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Thứ hai,
ngày 28

Buổi sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy
Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan
CN: Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát việc học tập, quán triệt,
tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)
gắn với Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững
kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ ba, 
ngày 29

CN: - Đ/c Bí thư Huyện ủy dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 50
      - Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện Quy định
179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác
cán bộ
Buổi sáng: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn
giáo huyện về tình hình nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm những tháng
còn lại năm 2020.
Buổi chiều: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc Bảo hiểm xã hội huyện 9
tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2020.

Thứ tư,
ngày 30

Buổi sáng: HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 5
Buổi chiều: HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;                        
- Đảng ủy các xã - thị trấn;   
- Các đồng chí Huyện uỷ viên;
- CVVP Tỉnh uỷ theo dõi huyện;
- Lưu Văn phòng Huyện ủy

T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Huỳnh Thị Ngọc Quý
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