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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Bình Thuận, ngày   02    tháng  7   năm 2019 
 

CHƯƠNG TRÌNH 
Công tác tháng 07 năm 2019 

--- 
 

1. Nhiệm vụ trọng tâm: 

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).  

 - Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 

2018 – 2023, Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019. 

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt 

Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.  

 - Phối hợp với Trường Chính trị tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp 

vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở năm 2019. 

- Tiếp tục phối hợp các ngành chức năng vận động cán bộ, hội viên, nông 

dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống lũ lụt; phòng, chống dịch bệnh trên 

cây trồng, vật nuôi.  

 - Tiếp tục triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” năm 2019.  

2. Chương trình công tác cụ thể:  

Thời gian Nội dung thực hiện 
Phân công 

thực hiện 

Thứ hai,   

Ngày 01 
- Buổi chiều: Họp Thường trực Hội Nông dân tỉnh. 

- Tập thể Thường 

trực, CVP.  

Thứ  ba,  

Ngày 02 

- Buổi chiều: Dự họp giao ban công tác tôn giáo 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2019.  

 

- Đ/c Phú Hoàng.  

Thứ tư, 

Ngày 03 

- Cả ngày: Tập huấn truyền thông về Dân số – 

KHHGĐ, Sức khoẻ sinh sản 2019 tại huyện Hàm 

Thuận Bắc.  

- Ban KT-XH, 

VP. 

Thứ năm, 

Ngày 04 

- Buổi sáng:  

- Họp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. 

- Họp giao ban Thường trực, Trưởng, Phó các Ban, 

 

 

- Ủy viên Ban 

Thường vụ. 
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Văn phòng, Trung tâm tháng 07/2019. - Thường trực, 

Trưởng, Phó các 

Ban, VP, Trung 

tâm. 

Ngày 04-05 - Đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. - Đ/c Phú Hoàng 

Thứ sáu,  

Ngày 05 

- Cả ngày: Tập huấn tuyên truyền pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông năm 2019 tại xã Chí Công, huyện 

Tuy Phong.  

- Buổi sáng:  

+ Dự họp diễn đàn trẻ em. 

+ Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 7/2019 

do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức.  

- Ban KT-XH, 

VP.  

 

 

- Đ/c Năm. 

- Tập thể Thường 

trực. 

Thứ hai,   

Ngày 08 

- Buổi sáng:  

- Dự giao ban công tác dân vận quý II/2019.  

 

- Dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông 

dân 6 tháng đầu năm 2019 tại huyện Hàm Thuận Bắc.  

- Buổi chiều: Họp Ban Chấp hành CĐVC tỉnh.  

 

- Đ/c Phú Hoàng, 

Phúc.   

- Đ/c Thảo, Long 

 

- Đ/c Thảo, 

Thứ  ba,  

Ngày 09 

- Buổi sáng: Làm việc với các Sở, ngành liên quan về 

tổ chức Hội chợ năm 2019 tại tỉnh Bình Thuận.  

- Biểu chiều: Làm việc với Phó Giám đốc Trung tâm 

DN-HTND tỉnh về đánh giá bổ nhiệm Giám đốc Trung 

tâm.  

- Thường trực, 

Ban KT-XH, VP. 

- Thường trực, 

Trưởng, Phó Ban, 

VP, Trung tâm.  

Thứ tư, 

Ngày 10 

- Buổi chiều: Dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế 

dân chủ cơ sở đánh giá kết quả thực hiện QCDC cơ sở 

6 tháng đầu năm 2019.  

- Đ/c Phú Hoàng. 

Thứ năm, 

ngày 11 

- Buổi sáng: Dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và 

phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019 tại huyện 

Bắc Bình.  

- Đ/c Thảo, Long.  

Thứ năm, 

thứ sáu 

Ngày 11-12 

- Dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  
- Đ/c Phú Hoàng. 

Thứ sáu,  

Ngày 12 

- Cả ngày:  

+ Tập huấn tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn 

giao thông năm 2019 tại xã Phan Tiến, huyện Bắc 

 

- Ban KT-XH, 

VP. 
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Bình.  

+ Phối hợp tổ chức đợt trợ giúp pháp lý lưu động cho 

hội viên, nông dân tại phường Hàm Tiến, Mũi Né – 

Tp. Phan Thiết.  

 

- Ban XDH. 

Thứ hai,   

Ngày 15 

(Dự kiến) 

- Cả ngày:  Làm việc với Thường trực Huyện ủy huyện 

Hàm Tân và Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Hàm 

Tân về công tác cán bộ.   

- Đ/c Phú Hoàng, 

Long.  

Thứ  ba,  

Ngày 16 

- Cả ngày: Tổ chức Hội nghị quán triệt các chuyên đề 

Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam 

và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-

2023.  

 

- Buổi sáng: Dự họp giao ban trực tuyến tiến độ triển 

khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục 

vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua 

địa bàn tỉnh Bình Thuận 

- BTV HND 

huyện, thị, thành 

phố (chuyên 

trách); Cán bộ, 

CC,VC cơ quan. 

- Đ/c Thảo. 

Thứ tư, 

Ngày 17 

- Buổi chiều: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm 

thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của 

Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo.  

- Đ/c Thảo 

Thứ năm, 

Ngày 18 

- Cả ngày: Dự Hội thảo về Đề cương “Lịch sử biên 

niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận,tập II, 1954 - 1975” 

- Buổi sáng: Dự Hội nghị sơ kết biểu dương điển hình 

tiêu biểu giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016 – 

2021. 

- Đ/c Phú Hoàng. 

 

- Đ/c Thảo. 

Thứ sáu,  

Ngày 19 

- Cả ngày: Tập huấn tuyên truyền pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông năm 2019 tại xã Tân Thắng, huyện 

Hàm Tân.  

- Ban KT-XH, 

VP. 

Thứ bảy,  

Ngày 20 

- Buổi sáng: Dự Hội nghị thông tin thời sự chuyên đề 

quý II/2019. 

Tập thể Thường 

trực. 

Thứ hai,   

Ngày 22 

- Buổi sáng: Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân 

tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Sơ kết công tác 

Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019, 

gắn Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 

- Ủy viên Ban 

Chấp hành.   
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thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt 

Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác 

tuyên truyền vận động nông dân trong tình hình mới; 

Bầu UBKT Hội Nông dân tỉnh.  

Từ ngày 23 

đến ngày 25 

- Dự Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 

2016 - 2021. 
- Đ/c Phú Hoàng. 

Thứ sáu,  

Ngày 26 

- Cả ngày: Tập huấn tuyên truyền pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông năm 2019 tại xã Bắc Ruộng, huyện 

Tánh Linh. 

- Buổi sáng: Dự viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và viếng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh BìnhThuận.  

- Buổi chiều:  Họp Chi bộ, cơ quan, công đoàn tháng 

7/2019. 

- Buổi tối: Dự “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” 

nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ 

(27/7/1947 – 27/7/2019).  

- Ban KT-XH, 

VP. 

 

- Tập thể Thường 

trực. 

 

- Đảng viên, 

CBCC,VC.  

- Đ/c Thảo. 

Ngày 29 đến 

ngày 31  

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công 

tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở năm 2019.  

- Thường trực,  

Ban XDH, Cán 

bộ Hội cơ sở. 

Thứ hai,   

Ngày 29 

- Buổi sáng: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội 

Nông dân tỉnh xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì 

giai cấp nông dân Việt Nam” năm 2019 và xét, đề nghị 

khen thưởng về chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới.  

- Buổi chiều: Dự họp đánh giá công tác phòng, chống 

ma túy 6 tháng đầu năm 2019.  

- Thành viên. 

 

 

 
 
 

- Đ/c Thạch. 

Thứ  ba,  

Ngày 30 

- Buổi chiều: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm 

thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW và Chương trình 

hành động số 26-NQ/TU, ngày 11/12/2013 của Tỉnh 

ủy thực hiện Nghị quyết 28-NQ /TW về Chiến lược 

bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

 

- Đ/c Thạch. 

Thứ  tư,  

Ngày 31 

- Cả ngày:  

+ Dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  

+ Tập huấn tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn 

 

- Đ/c Thạch  

 

- Ban KT-XH, 



CTr công tac thang 07_2019                                                         5 

giao thông năm 2019 tại phường Tân Thiện, thị xã La 

Gi.  

- Buổi sáng: Dự họp giao ban trực tuyến tiến độ triển 

khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục 

vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua 

địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

VP. 

 

- Đ/c Thảo.  

              

            Nơi nhận: 
 

- TW Hội; VP T88;    
- VPTU, Ban DVTU;   

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;                                                                         

- VP UBND tỉnh; 

- Thường trực tỉnh Hội; 

- Các Ban, Trung tâm tỉnh Hội;                                            

- Các huyện, thị, thành Hội;         (gửi qua Email); 

- Lưu: VT.                                                                                        

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Văn Phúc  

 

 

 


