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CHƯƠNG TRÌNH
Làm việc tháng 6 năm 2020
----I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020;
tiếp tục chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 gắn với hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.
- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và tương
đương; hoàn thành việc cho ý kiến văn kiện và phương án nhân sự Đại hội cấp huyện
và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung hoàn thành dự thảo văn kiện và
đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức các hội nghị góp ý văn kiện Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XI.
- Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu
năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; sơ kết, tổng kết một số nghị quyết của
Trung ương và tỉnh.
- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phòng chống thiên tai,
bão lũ; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đảm bảo quốc phòng - an ninh,
trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến các hoạt động du lịch.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
II. HỘI NGHỊ
1. Hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt tỉnh
Thảo luận Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
2. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 58
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,
xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2020 (Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy).
- Thông qua dự thảo báo cáo:
+ Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ
Chính trị “Về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao
tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự của Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
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+ Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính
trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh,
trật tự trong tình hình mới và Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư
(khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa
cháy (Đảng ủy Công an tỉnh).
- Bàn về công tác cán bộ định kỳ (Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
3. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 26
- Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây
dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm
2020 (Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy).
- Thảo luận, cho ý kiến, lấy phiếu về Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XI (Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
4. Hội nghị cán bộ chủ chốt
- Sơ kết Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 13CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản
lý, bảo vệ, phát triển rừng (trực tuyến) (Ban cán sự Đảng UBND tỉnh).
- Tổ chức các hội nghị góp ý Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ XI (Tiểu ban Văn kiện, Văn phòng Tỉnh ủy).
III. CÔNG VIỆC CỤ THỂ
- Ngày 01 tháng 6 năm 2020
+ Buổi sáng: Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy.
+ Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy
Cát Tiên về chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự Đại hội.
- Ngày 02 tháng 6 năm 2020
+ Buổi sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Di
Linh về chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự Đại hội.
+ Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy
Đam Rông về chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự Đại hội.
- Ngày 03 tháng 6 năm 2020
+ Buổi sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
các cơ quan tỉnh về chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự Đại hội.
+ Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy
Khối Doanh nghiệp tỉnh về chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự Đại hội.
- Ngày 04 tháng 6 năm 2020
+ Buổi sáng: Hội nghị cán bộ chủ chốt (trực tuyến) Sơ kết 5 năm thực hiện
Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản” và đánh giá 03 năm
thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TWcủa Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
+ Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại cơ quan.
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- Ngày 05 tháng 6 năm 2020
+ Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy nghe UBND tỉnh báo cáo các đồ án dự án
chỉnh trang Khu Trung tâm Hòa Bình.
- Ngày 08 tháng 6 năm 2020
+ Buổi sáng: Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy.
+ Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh
và Phó Bí thư Tỉnh ủy họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh với lãnh đạo các ban HĐND
tỉnh.
- Ngày 09 tháng 6 năm 2020
+ Buổi sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công
an tỉnh về chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự Đại hội.
+ Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy
Quân sự tỉnh về chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự Đại hội.
- Ngày 10 tháng 6 năm 2020
+ Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy họp Đảng ủy Quân sự tỉnh.
+ Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại cơ quan.
- Ngày 11 tháng 6 năm 2020
Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại cơ quan.
- Ngày 12 tháng 6 năm 2020
+ Buổi chiều: Hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt
tỉnh: Thảo luận về phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (Ban Tổ chức
Tỉnh ủy).
- Ngày 15 tháng 6 năm 2020
+ Buổi sáng: Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy.
+ Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại cơ quan.
- Ngày 16 tháng 6 năm 2020
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị đại biểu trí thức thuộc Liên hiệp các
Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh góp ý dự thảo Văn kiện
trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
- Ngày 17 tháng 6 năm 2020
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị
thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XI.
- Ngày 18 tháng 6 năm 2020
Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại cơ quan.
- Ngày 19 tháng 6 năm 2020
Hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt tỉnh cho ý
kiến về phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (Ban Tổ chức
Tỉnh ủy).
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- Ngày 22 tháng 6 năm 2020
+ Buổi sáng: Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy.
+ Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị các đồng chí nguyên lãnh
đạo tỉnh các thời kỳ góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
- Ngày 23 tháng 6 năm 2020
Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại cơ quan.
- Ngày 24 - 25 tháng 6 năm 2020
Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ
IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội điểm).
- Ngày 26 tháng 6 năm 2020
Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại cơ quan.
- Ngày 29 tháng 6 năm 2020
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 58
- Ngày 30 tháng 6 năm 2020
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 26
*
*
*
Ngoài chương trình công tác chung trên, hàng tuần có lịch làm việc của
Thường trực Tỉnh ủy, trong trường hợp đột xuất sẽ điều chỉnh lịch cho phù hợp.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh,
- Các huyện, thành uỷ và đảng uỷ
trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Đình Văn

