ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG
HUYỆN ỦY BÀU BÀNG
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bàu Bàng, ngày 03 tháng 12 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần thứ 50 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy
(từ ngày 06-12-2021 đến ngày 10-12-2021)
----Thứ Hai
(06/12)
Sáng
1-

08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy họp về công tác cán bộ
Địa điểm: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

2-

09 giờ 30: Thường trực Huyện ủy họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ
nhiệm kỳ 2020 - 2025
Mời dự:

Theo Quyết định số 270-QĐ/HU, ngày 14-7-2021 của Ban
Thường vụ Huyện ủy

Địa điểm: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện
Chiều
1-

14 giờ 00: Thường trực Huyện ủy họp giao ban trực tuyến với Ban Chỉ
đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh
* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự
Địa điểm: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

14 giờ 00: Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB
MTTQ VN huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng
viên Chi bộ Khối vận năm 2021
* Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự
Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm: Hội trường B - Trung tâm Chính trị huyện
Thứ Ba
(07/12)
Sáng

08 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến các nội dung:
1. Báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng, Chính quyền,
MTTQ và đoàn thể năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ

2
năm 2022;
2. Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết
năm 2021; kế hoạch năm 2022;
3. Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường
vụ Huyện ủy năm 2022;
4. Báo cáo ước tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc
phòng, An ninh năm 2021; kế hoạch năm 2022;
5. Báo cáo ước tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm
2021; kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2022;
6. Báo cáo ước tình hình đầu tư công năm 2021; kế hoạch
năm 2022;
7. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày
24-6-2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình
mới”;
8. Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ
niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị năm 2022;
9. Kế hoạch họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); mừng xuân
Nhâm Dần và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021;
10. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW,
ngày 06-7-2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh
đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt
dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030”;
11. Quyết định ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ
thống chính trị huyện;
12. Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung
ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị;
13. Công tác quy hoạch cán bộ;
14. Công tác cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và phát triển
đảng viên.
Mời dự:

Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND 1-3:

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy

ND 4-6:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện

ND 7-9:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy
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ND 10:

Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Y tế,
Phòng LĐTB & XH, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

ND 11:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

ND 12-14: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy
Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Tư
(08/12)
Sáng

07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành
Đảng bộ huyện lần thứ 8 và Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện
về công tác cán bộ
* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự
Mời dự:

Theo Công văn số 333-CV/HU, ngày 03-12-2021 của Ban
Thường vụ Huyện ủy

Địa điểm: Hội trường huyện
Chiều
1-

14 giờ 00: Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện họp kiểm điểm
tập thể và đánh giá, xếp loại cán bộ công chức Thường trực
HĐND huyện năm 2021
Địa điểm: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

2-

14 giờ 00: Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Phú Cường UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm
tập thể và đảng viên Chi bộ Văn hóa - Thông tin năm 2021
Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm: Trụ sở Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
3-

14 giờ 00: Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Thương HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm
tập thể và đảng viên Chi bộ Chi cục Thống kê năm 2021
* Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự
Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm: Trụ sở Chi cục Thống kê

4
Thứ Năm
(09/12)
Sáng
1-

08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ trực tuyến toàn
quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW, ngày
25/10/2021 và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021
của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự
Cùng dự:

Trưởng các Ban xây dựng Đảng huyện

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy
2-

08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Thương
- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm
tập thể và đảng viên Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất
năm 2021
* Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự
Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
Chiều
1-

13 giờ 30: Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần
Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện
Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện
2-

15 giờ 00: Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo công tác
chuẩn bị đối thoại giữa đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí
thư, Chủ tịch UBND huyện trên địa bàn năm 2021
* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự
Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy,
Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND,
Công an, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng LĐTB & XH,
Phòng Giáo dục

Địa điểm: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

5
Thứ Sáu
(10/12)
Sáng
1-

09 giờ 30: Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh
phiên cuối năm 2021
Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Trị - HUV, Chính trị viên Ban CHQS huyện

Địa điểm: Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
2-

08 giờ 00: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư,
Chủ tịch UBND huyện họp giao ban trực tuyến với Ban Chỉ
đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh
* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự
Địa điểm: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

3-

08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Phú Cường UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kiểm
điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Kinh tế năm 2021
* Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự
Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm: Trụ sở Phòng Kinh tế huyện
4-

08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Thương
- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm
tập thể và đảng viên Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự
năm 2021
Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm: Trụ sở Chi cục Thi hành án Dân sự huyện
5-

09 giờ 00: Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB
MTTQ VN huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng
viên Chi bộ Bưu điện năm 2021
Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm: Trụ sở Bưu điện huyện
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Chiều
1-

14 giờ 00: Đ/c Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và
đảng viên Chi bộ Viện Kiểm sát năm 2021
* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự
Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm: Trụ sở Viện Kiểm sát huyện
2-

14 giờ 00: Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kiểm
điểm tập thể và đảng viên Đảng ủy Công an năm 2021
* Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự
Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm: Trụ sở Công an huyện
* Lưu ý:
- Các cuộc họp, hội nghị phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng,
chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung theo dõi, chỉ
đạo, xử lý tình hình liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn được phân công, phụ trách.
Lịch làm việc này thay cho thư mời họp
(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng
tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).
T/L BAN THƯỜNG VỤ

