
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 HUYỆN ỦY TUY PHƯỚC 
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                         *   Tuy Phước, ngày  20 tháng 6  năm 2016 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
làm việc từ ngày 20.6 đến 01.7.2016 của Thường trực Huyện ủy  

----- 
 

Ngày, 

tháng 
Nội dung làm việc 

 

 

 

Thứ hai 

20.6 

 

- Sáng 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị 

Tỉnh ủy lần thứ 04. (đồng chí Cường – lái xe) 

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy  
 

- Chiều 14 giờ: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy về nghiên cứu, khảo sát kết nạp và quản lý hồ sơ đảng viên. 

Địa điểm: Phòng họp Huyện ủy. 

 

 

Thứ ba 

21.6 

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI 

(có giấy mời riêng) 
 

- Chiều 14 giờ: Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Chỉ 

đạo Đề án 61 của huyện. 

Địa điểm: Phòng họp Huyện ủy. 

 
 

 

Thứ tư 

22.6 

 

 

- Sáng 7 giờ 30 phút: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị triển khai 

công tác nhân sự chức danh chủ chốt HĐND và UBND, nhiệm kỳ 

2016 – 2021. 

Địa điểm: Phòng họp Huyện ủy. 
 

- Chiều 14 giờ: Thường trực Huyện ủy dự họp cơ quan, chi bộ Văn 

phòng Huyện ủy. 

Địa điểm: Phòng họp Huyện ủy. 

Thứ năm 

23.6 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy  

(có giấy mời riêng) 

 

 

Thứ sáu 

24.6 

 

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  

(có giấy mời riêng) 
 

- Sáng 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy dự họp HĐND 

tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (đồng chí Hiền – lái xe) 

Thứ bảy 

25.6 

 

Chủ nhật 

26.6 

 

- Tối 19 giờ: Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy dự Hội thi “Phụ nữ 

tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”. 

Địa điểm: UBND xã Phước Lộc. (đồng chí Cường – lái xe) 



 

 

Thứ hai 

27.6 
 

 

- Sáng 8 giờ: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Trung tâm Bồi 

dưỡng chính trị huyện về tình hình hoạt động của Trung tâm. 

Thành phần: Lãnh đạo các cơ quan: UBND huyện, Phòng Tài chính 

– Kế hoạch huyện, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo 

và cán bộ công chức Trung tâm. 

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. 

 

 

Thứ ba 

28.6 

 

 

- Sáng 7 giờ 30 phút: Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo 

UBND huyện về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình xây dựng Nhà thờ Đào Tấn, Nghĩa trang Diêu Trì và Chợ 

Diêu Trì. 

Thành phần: Lãnh đạo các cơ quan: UBND huyện, Phòng Tài chính 

– Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Kinh tế - hạ 

tầng, Ban Quản lý dự án huyện, Văn phòng Huyện ủy. 

Địa điểm: Phòng họp Huyện ủy. 

Thứ tư 

29.6 

 

 

 

Thứ năm 

30.6 

 

- Sáng 7 giờ 30 phút: Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ nhất của 

HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 
 

- Chiều 14 giờ: Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban 

Thường vụ Huyện Đoàn về giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn. 

Thành phần: Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn 

phòng Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn. 

Địa điểm: Phòng họp Huyện ủy. 

Thứ sáu 

01.7 

- Chiều 14 giờ: Hội ý Thường trực Huyện ủy. 

Địa điểm: Phòng làm việc đồng chí Bí thư Huyện ủy. 

 

Chương trình này thay giấy mời và được cập nhật thường xuyên trên 

website tại địa chỉ: http://tuyphuoc.vn. Kính đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan sắp xếp công 

việc để tham dự các buổi làm việc nói trên. Nếu có thay đổi Văn phòng HU sẽ 

thông báo điều chỉnh bổ sung./.    

 

 

Nơi nhận: 

             T/L BAN THƯỜNG VỤ 

               CHÁNH VĂN PHÒNG 
- UBKT Tỉnh ủy (theo dõi); 

- Lưu VP, CPVP, CVNC, NVLX-PV.    
 

 

      

 

 

Nguyễn Văn Dũng 

 

http://tuyphuoc.vn/

