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         Ninh Thuận, ngày 30 tháng 9 năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH 

công tác tháng 10/2022 của Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 

----- 

 

1. Những công tác trọng tâm 
ơ 

- Tập trung lãnh đạo công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn 

tỉnh; rà soát nhiệm vụ năm 2022 để tập trung triển khai thực hiện trong những 

tháng cuối năm 2022. 
ơ 

- Kỷ niệm Ngày truyền thống các ban đảng, các ngành, đoàn thể: Ngày 

Doanh nhân Việt Nam (13/10); ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10); Hội Nông 

dân Việt Nam (14/10); công tác Dân vận của Đảng (15/10); ngành Kiểm tra Đảng 

(16/10); Văn phòng cấp uỷ (18/10) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10). 

- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ XI (mở rộng) Sơ kết đánh 

giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và đề ra một số nhiệm vụ trọng 

tâm của Đảng bộ Khối trong 03 tháng cuối năm 2022. 

- Họp mặt Kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004- 

13/10/2022). 
 

- Tổ chức Hội thi Văn -Thể - Mỹ chào mừng Ngày truyền thống các Ban 

Đảng năm 2022. 
 

- Tổ chức Hội thảo (lần 3) góp ý nội dung Lịch sử Đảng bộ Khối giai đoạn 

1992-2022. 
 

  - Tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú dành cho 

doanh nghiệp tư nhân. 
ơ 

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối dự làm việc với một số tổ chức cơ sở Đảng. 
 

- Ban hành Kế hoạch giám sát kết quả 01 năm việc thực hiện 05 Nghị quyết 

chuyên đề (số: 03, 04, 05, 06, 07-NQ/ĐUK) của Đảng uỷ Khối. 
 

- Chỉ đạo, lãnh đạo Đoàn thanh niên Khối tổ chức Liên hoan thanh niên tiên 

tiến Đoàn Khối các cơ quan, Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khu vực 

Miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận. 
 

 - Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối định kỳ tháng 10/2022 theo quy chế, 

xét kết nạp đảng viên mới, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và 

cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác. 
 

  - Thường trực Đảng uỷ Khối và các đồng chí Ủy viên chuyên trách Ban 

Chấp hành Đảng bộ Khối dự sinh hoạt định kỳ tháng 10/2022 đối với các 

TCCSĐảng theo Tổ được phân công. 
 

  - Thực hiện báo cáo sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo kế 

hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 



  

2. Lịch công tác chính 
 

- Ngày 03/10/2022: Chào cờ, sinh hoạt ngày Pháp luật, họp chi bộ cơ quan. 

- Từ ngày 04 - 07/10/2022: Thường trực Đảng ủy Khối tham gia Lớp bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý năm 2022 ((lớp 2). 

  - Từ ngày 08 - 09/10/2022: Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần 

chúng ưu tú dành cho doanh nghiệp tư nhân. 

- Ngày 11/10/2022: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (mở rộng) sơ 

kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và đề ra một số nhiệm 

vụ trọng tâm của Đảng bộ Khối trong 3 tháng cuối năm 2022. 

- Ngày 12/10/2022: Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối dự Đại hội đại biểu 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

- Ngày 13/10/2022: Họp mặt Kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 

(13/10/2004 - 13/10/2022). 

- Ngày 14/10/2022: Hội thảo (lần 3) góp ý nội dung Lịch sử Đảng bộ Khối 

giai đoạn 1992-2022. 

- Ngày 20/10/2022: Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị Tỉnh ủy. 

- Ngày 22/10/2022: Hội thi Văn - Thể - Mỹ chào mừng Ngày truyền thống 

các Ban Đảng năm 2022. 

- Ngày 26/10/2022: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối định kỳ tháng 

10/2022 theo quy chế, xét kết nạp đảng viên mới, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại cán bộ và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác. 

 - Từ ngày 28 - 29/10/2/2022: Liên hoan thanh niên tiên tiến Đoàn Khối các 

cơ quan, Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khu vực Miền Trung - Tây 

Nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận. 
 

Căn cứ chương trình công tác tháng 10 năm 2022 của Đảng uỷ Khối, các 

Ban Đảng ủy Khối, Đoàn Khối, cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc thực hiện 

tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong quá trình thực hiện, chương trình có thể điều 

chỉnh, bổ sung cho phù hợp vào chương trình công tác tuần và có giấy mời cụ thể. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Các đ/c đảng ủy viên Đảng ủy Khối, 

- Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn các khu 

công nghiệp tỉnh và Đoàn Khối, 

- Cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.  

        T/L BAN THƯỜNG VỤ 
        CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

        Hồ Anh Dũng 
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