LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2019 (15/4/2019 - 21/4/2019)
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Thứ

Buổi

Địa điểm

Sáng

7:30

Dự họp UBND tỉnh, nội dung: Triển khai một số
nhiệm vụ trọng tâm theo chủ trương của Thường
trực Tỉnh ủy về đầu tư xây dựng 1.000km đường
giao thông nông thôn, kế hoạch xóa 1.000 hộ
nghèo DTTS, xây dựng chính quyền điện tử và xây
dựng nông thôn mới từ nguồn vượt thu ngân sách
2018. Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia nông
thôn mới quý I/2019, phương hướng nhiệm vụ quý
II/2019. Công bố chỉ số CCHC năm 2019 và ký
cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019

Chiều

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực
14:00 hiện “năm dân vận chính quyền 2018” triển khai
nhiệm vụ năm 2019

(15/04/2019)

Chiều

Thứ 4

7:30
Sáng

(17/04/2019)

Thành phần

7:30

Sáng

(16/04/2019)

Nội dung

Trực cơ quan theo
Công chức, viên chức và người lao động nghỉ bù
Thông báo số 14/TBLễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương; trực lễ theo lịch (Cả
Tại cơ quan
STTTT ngày
ngày)
08/4/2019

Thứ 2

Thứ 3

Thời
gian

8:00

Người
chủ trì

Chuẩn bị

Giám đốc Nguyễn
Minh Bình; cùng dự: Phòng họp A TP. Nguyễn Thanh UBND
Phong

Chủ tịch
UBND tỉnh
Nguyễn Văn
Trăm

Phòng
BCVTCNTT
chuẩn bị nội
dung, tài liệu;
VP chuẩn bị
xe

Giám đốc Nguyễn
Minh Bình

Chủ tịch
UBND tỉnh
Nguyễn Văn
Trăm

VP chuẩn bị
xe

Phòng họp GUBND

Công ty cổ phần
Thành phần theo
Thanh tra việc chấp hành pháp luật lĩnh vực
dịch vụ giao
Quyết định số 15/QĐchuyển phát trên địa bàn tỉnh Bình Phước (từ ngày
hàng nhanh-chi
STTTT ngày
17-19/4/2019)
nhánh Bình
13/3/2019
Phước
Ban Giám đốc Sở;
Họp giao ban công tác chuyên môn (giữa tháng
lãnh đạo các phòng, Phòng họp Trung
Giám đốc Sở
4/2019)
đơn vị, trưởng các
tâm
đoàn thể

Văn phòng
chuẩn bị nội
dung

Chiều

Thứ 5

Sáng

(18/04/2019)

Chiều

Thứ 6

Sáng

(19/04/2019)

Chiều

Thứ 7
(20/04/2019)
Chủ nhật
(21/04/2019)

Sáng
Chiều
Sáng
Chiều

Phòng
BCVTCNTT
chuẩn bị nội
dung, tài liệu,
liên hệ khách
mời; Trung
tâm chuẩn bị
phòng họp
Phòng
BCVTCNTT
chuẩn bị nội
Bí thư Tỉnh ủy
dung, tài liệu;
VP chuẩn bị
xe

Giám đốc Nguyễn
Minh Bình; cùng dự:
Họp triển khai Kế hoạch đột phá về ứng dụng công
PGĐ Vũ Sao Sáng, Phòng họp Trung
14:00 nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà
Giám đốc Sở
P.BCVTCNTT,
tâm
nước tỉnh Bình Phước năm 2019, 2020
Giám đốc Trung tâm
CNTT-TT
Dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 10/2019
(cả ngày): Sở chuẩn bị nội dung về tình hình triển
khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày
Giám đốc Nguyễn
7:30
12/9/2018 của Tỉnh ủy về xây dựng chính quyền Minh Bình
điện tử tỉnh; các hạng mục đầu tư và nhiệm vụ của
Ban chỉ đạo năm 2019
Giám đốc Sở kiêm
Phó trưởng Ban
13:00 Làm việc tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tuyên giáo Tỉnh ủy
Nguyễn Minh Bình

8:00

Họp thông qua quy hoạch công tác cán bộ: (1)
08g: Ban Giám đốc Sở; (2) 08g45: Cấp ủy Chi bộ;
Các phiên họp như
(3) 09g30: Cán bộ chủ chốt gồm: Cấp ủy Chi bộ,
nêu trong phần nội
BGĐ Sở, Trưởng các phòng, đơn vị, Trưởng đoàn
dung họp
thể; (4) 10g15: Cấp ủy Chi bộ; (5) 10g45: Ban
Giám đốc Sở

13:00 Làm việc tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Giám đốc Sở kiêm
Phó trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy
Nguyễn Minh Bình

Phòng họp C Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy
Giám đốc Sở
chủ trì phiên
họp (1), (3), Văn phòng
Phòng họp Trung
(5); Bí thư Chi chuẩn bị nội
tâm
bộ chủ trì
dung
phiên họp (2),
(4)
Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy

