ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƢƠNG
HUYỆN ỦY BÀU BÀNG
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bàu Bàng, ngày 31 tháng 12 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần thứ 01 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy
(từ ngày 03-01-2022 đến ngày 07-01-2022)
-----

Thứ Hai
(03/01)

(Nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2022)

Thứ Ba
(04/01)
Sáng

08 giờ 00:

Thƣờng 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

13 giờ 30:

Đ/c Bí thƣ Huyện ủy tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thƣờng lệ
cuối năm 2021

Địa điểm:

UBND thị trấn Lai Uyên

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thƣ Thƣờng trực Huyện uỷ dự Hội nghị triển
khai Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh với
huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ trong thực
hiện nhiệm vụ kiểm tram giám sát và thi hành kỷ luật của
Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công
an huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Thứ Tư
(05/01)
Chiều
1-

2-

* Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ cùng dự
Địa điểm:

Hội trƣờng Trung tâm Thông tin chỉ huy – Công an tỉnh

2
Thứ Năm
(06/01)
Sáng

08 giờ 00:

Hội nghị Ban Thƣờng vụ Huyện ủy thông qua các nội
dung:
1- Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất
lƣợng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân
cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021;
2- Đánh giá, xếp loại chất lƣợng tổ chức cơ sở Đảng và
tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021;
3- Xét khen thƣởng tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn
“Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm 2021 và 5
năm; xét khen thƣởng Đảng viên đạt chuẩn “Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm;
4- Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng năm 2021.

Mời dự:

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

Chiều
1-

ND 1-3:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

ND 4:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND

13 giờ 30:

Thƣờng 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

2-

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

14 giờ 30:

Thƣờng trực Huyện ủy họp nghe thông qua công tác chuẩn
bị tổ chức Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng
Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2022), mừng
Xuân Nhâm Dần 2022 và Tồng kết xây dựng Đảng năm
2021. Công tác chuẩn bị thăm tặng quà cho ngƣời có công,
gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân khó khăn xa quê,
cán bộ công chức nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022.
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Mời dự:

Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện
ủy; Phòng Lao động Thƣơng binh xã hội; Phòng Văn hóa
và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền
thanh; Liên đoàn Lao động huyện; Văn phòng Huyện ủy;
Văn phòng HĐND-UBND huyện

Địa điểm:

Phòng họp HĐND - UBND huyện

08 giờ 00:

Thƣờng trực Huyện ủy phân công đ/c Lƣu Văn Long,
UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Họp mặt kỷ niệm
92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội
nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền,
MTTQ, các đoàn thể năm 2021 thị trấn Lai Uyên
* Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Hội trƣờng UBND thị trấn Lai Uyên

Thứ Sáu
(07/01)
Sáng

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.
(Lịch đƣợc đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thƣ công vụ và đăng
tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Văn Trường

