
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   HUYỆN ỦY TUY PHONG
                        *                                           Tuy Phong, ngày  31 tháng 10 năm 2019
                Số 58-CTr/HU

CHƯƠNG TRÌNH 
công tác tháng 11 năm 2019

-----

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Tập trung lãnh đạo thực hiện Kết luận số 552-KL/HU và Kết luận số 553-

KL/HU ngày 07/10/2019 của Huyện ủy về 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 9 
tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên 
người, cây trồng và vật nuôi. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm 
môi trường khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) 
về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng và Kế hoạch số 203-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Đại hội Đại 
biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa 
VIII.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 1 nghe và cho ý kiến:

1- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
6 (khóa XI)  về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập quốc tế.

2- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa 
XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế.

3- Công tác cán bộ.

III- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 2  nghe và cho ý 
kiến:

1- Kết nạp đảng.

2- Báo cáo giải quyết đơn tố cáo của đảng viên.

IV- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 3 nghe và cho ý kiến:

1- Kết nạp đảng.

2- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung 
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ương Đảng (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác dân vận trong tình hình mới.

3- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 01-CTr/ĐUCSB- 
TUBT ngày/9/2019 giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển và Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện công tác dân vận“Cảnh sát biển đồng hành với ngư 
dân”.

4- Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 
2015- 2020.

V- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 4  nghe và cho ý 
kiến:

1- Đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng 
Đảng, công tác dân vận năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

2- Định hướng công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2020.

3- Nội dung gợi ý kiểm điểm sâu các tập thể, cá nhân năm 2019.

4- Công tác cán bộ. 

VI- HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN lần thứ 43
1- Quán triệt, triển khai Quy định số 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ 
công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.

2- Nghe và cho ý kiến về:

- Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 
2015 - 2020.

- Điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp Nam Tuy Phong.

VI- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ sáu, ngày 01 - Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

- Buổi chiều:
+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy  giám sát Đảng ủy xã 
Bình Thạnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 13-NQ/HU ngày 31/5/2017 của Huyện ủy (khóa VIII) về quản lý 
đất đai, trật tự xây dựng đến năm 2020. 

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện  
ủy kiểm tra Đảng ủy xã Phong Phú về thực hiện Quy chế dân chủ 
trong thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc- Nam đoạn qua địa 
bàn huyện.

Thứ bảy, ngày 02 Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực  
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Huyện ủy  dự Lễ khai  mạc,  bế  mạc  Giải  đua  thuyền huyện Tuy 
Phong lần thứ V năm 2019.

Thứ hai, ngày 04 - Buổi sáng: 
+ Từ lúc 08 giờ 00 phút: Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm 
việc với Thường trực Huyện ủy về giải quyết đơn tố cáo của đảng 
viên. 

+ Từ lúc 09 giờ 30 phút: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy tiếp xúc cử tri 
của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại thị trấn Phan Rí Cửa.

Thứ ba, ngày 05  Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường  
trực Huyện ủy  chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn 
giáo huyện.

Thứ tư, ngày 06 - Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự họp Ủy ban 
nhân dân tỉnh nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông 
đoạn quan địa bàn tỉnh.

- Buổi chiều:  Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường 
trực Huyện ủy  chủ trì  họp triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-
KH/TBVK ngày 23/9/2019 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ 
huyện lần thứ IX về xây dựng Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng 
bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ năm, ngày 07 Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1.
- Buổi sáng:  Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường 
trực Huyện ủy dự Lễ khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bình 
Thuận năm 2019.

Thứ sáu, ngày 08 - Buổi sáng:  Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì họp 
Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025.

- Buổi chiều: 
+  Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì họp Thường trực 
Hội đồng nhân dân huyện.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện 
ủy dự Lễ bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bình Thuận năm 
2019.

Thứ hai, ngày 11 - Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy làm việc với 
tập thể Đảng ủy xã Hòa Phú về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 
tháng đầu năm; nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2019.
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- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.
- Buổi tối: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự “Ngày hội 
Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2019 tại thôn Phú 
Thủy, xã Hòa Phú.

Thứ ba, ngày 12 - Buổi sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2.
- Buổi chiều: Đoàn Giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc 
với Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, 
quán triệt,  tuyên truyền và triển khai  thực hiện các chỉ thị,  nghị 
quyết của Đảng.

Thứ tư, ngày 13 Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 3.

Thứ năm, ngày 14 - Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy cùng Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện chủ trì đối thoại giữa người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền huyện với nhân dân các xã Phong Phú, Phú Lạc, 
Vĩnh Hảo về công tác  bồi  thường,  hỗ trợ và tái  định cư Dự án 
đường bộ cao tốc Bắc- Nam (phía Đông) giai đoạn 2017- 2020 đoạn 
qua địa bàn huyện theo Kế hoạch số 208-KH/HU ngày 30/10/2019 
của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Buổi chiều: 
+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy kiểm tra Chi bộ Trường 
Trung học cơ sở Chí Công thuộc Đảng bộ xã Chí Công việc lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc 
quản lý, sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện  
ủy chủ trì họp triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TBVK ngày 
23/9/2019 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX 
về xây dựng Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 
IX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thứ sáu, ngày 15 - Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy kiểm tra công 
tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, 
kiến nghị của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 
của Bộ Chính trị ở một số xã, thị trấn.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy nghe Thường 
trực Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện báo cáo kết quả giải 
quyết vụ việc tôn giáo tồn đọng ở các xã Vĩnh Hảo, Chí Công.

Thứ bảy, ngày 16 Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực  
Huyện ủy dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” 
năm 2019 tại liên khu dân cư xã Phước Thể.

Thứ hai, ngày 18 - Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy kiểm tra Chi 
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bộ Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan 
chính quyền huyện việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng kinh phí do ngân 
sách Nhà nước cấp.

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 19 - Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư  Thường 
trực Huyện ủy dự làm việc với Ủy ban nhân dân huyện, Bảo hiểm xã 
hội huyện, cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về tình hình tham 
gia bảo hiểm y tế tháng 11, nhiệm vụ tháng 12/2019 (*) Ủy ban nhân 
dân huyện chủ trì mời các thành phần có liên quan dự làm việc.

- Buổi chiều:  Thường trực Huyện ủy thăm một số trường học trên 
địa  bàn  huyện  nhân  kỷ  niệm 37  năm Ngày  Nhà giáo  Việt  Nam 
(20/11/1982 - 20/11/2019).

Thứ tư, ngày 20 - Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội  
đồng nhân dân huyện tiếp dân.

- Buổi chiều: 
+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy nghe báo cáo công tác 
chuẩn bị Đại hội điểm Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ xã Vĩnh 
Tân, nhiệm kỳ 2020- 2025.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện  
ủy chủ trì họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện.

Thứ năm, ngày 21 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 43.

Thứ sáu, ngày 22 - Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự họp Ủy ban 
nhân dân huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh  tế-  xã  hội,  quốc  phòng  an  ninh  năm 2019;  phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2020.

- Buổi chiều: 
+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy  họp Đảng ủy Quân sự 
huyện.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện  
ủy dự sinh hoạt Đảng ủy xã Bình Thạnh.

Thứ hai, ngày 25 - Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội  
đồng nhân dân huyện chủ trì họp Thường trực Hội đồng nhân dân 
huyện nghe và cho ý kiến các Báo cáo, Tờ trình của Thường trực Hội 
đồng nhân dân, của Ủy ban nhân dân huyện và dự thảo Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân huyện chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân 
dân huyện (khóa VIII).
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- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 26 - Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban 
công tác phòng, chống ma túy tháng 11; nhiệm vụ tháng 12/2019 (*) 
Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Công an, Tòa  
án nhân dân huyện, Mặt trận, các đoàn thể huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao 
động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, các Đồn Biên phòng Hòa Minh,  
Liên Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Văn 
phòng Huyện ủy dự họp.

-  Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường 
trực Huyện ủy dự sinh hoạt Đảng ủy xã Phước Thể.

Thứ tư, ngày 27 Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 4.

Thứ năm, ngày 28 Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 
33.

Thứ sáu, ngày 29 Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội thảo Lịch sử lực 
lượng vũ trang huyện Tuy Phong, giai đoạn 1975 - 2015 (lần 2).

Thứ  sáu,  bảy, 
ngày 29, 30

Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  
dự  Hội nghị tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019 ở 
tỉnh.

Nơi nhận:                                                                         T/L BAN THƯỜNG VỤ
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
- Các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy (để báo cáo), (gửi qua mạng);   
- Đ/c Trần Văn Toản, UVBTV, Giám đốc
  Công an tỉnh phụ trách Đảng bộ huyện
  Tuy Phong (để báo cáo);
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Các Ban của Huyện ủy, Trung tâm                                                    Nguyễn Tấn Phước 
  Bồi dưỡng chính trị;                                                                      
- Các phòng, ban ngành huyện;                                                           
- Mặt trận, các đoàn thể huyện;                                                                   
- Các chi bộ, đảng bộ cơ sở;                                                                       
- Các đồng chí Huyện ủy viên;                                                                
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;   
- Trung tâm Văn hóa TT- Truyền thanh TH huyện;                                             
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.
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