
THÀNH ĐOÀN THỦ DẦU MỘT 

TH/ 

GIAN
NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

GHI 

CHÚ

07h00 Dự Lễ ký kết ATGT của TT GDTX Đ/c Huy TT GDTX&BDNN

07h00
Dự sinh hoạt Tìm hiểu nội dung chủ đề 

về biển đảo
Đ/c Tuấn THPT An Mỹ

08h00 Dự TT. UBND thành phố (mở rộng) Đ/c Tâm
Phòng họp 1 - UBND thành 

phố

09h00 Họp Thường trực Thành đoàn Thường trực Phòng Thường trực

14h00

Dự họp thành viên Đoàn giám sát thông 

qua: (1) Báo cáo kết quả giám sát công 

tác quản lý vốn đầu tư thuộc ngân sách 

Nhà nước, tiến độ giải ngân và chất 

lượng thi công các công trình xây dựng 

cơ bản năm 2022 trên địa bàn thành phố; 

(2) Báo cáo kết quả giám sát về công tác 

quản lý đất công trên địa bàn thành phố

Đ/c Tâm
Phòng họp 4 - UBND thành 

phố

15h00

Dự họp thành viên Đoàn giám sát thông 

qua (1) Báo cáo giám sát việc giải quyết 

kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 

thường lệ giữa năm 2022 HĐND thành 

phố khóa XII và các ý kiến còn tồn đọng 

tại các kỳ họp trước của HĐND thành 

phố; (2) Thông qua các nội dung chất 

vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 

7 HĐND thành phố

Đ/c Tâm
Phòng họp 4 - UBND thành 

phố

08h30

Dự họp BCĐ, BTC các ngày lễ lớn về 

các hoạt động chào mừng các ngày lễ 

lớn năm 2023, họp mặt Kỷ niệm 93 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); mừng 

Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, tổ 

chức thi đua xây dựng tuyến đường 

Nguyễn Chí Thanh văn minh đô thị năm 

2023

Đ/c Tâm Phòng họp BTV Thành uỷ

14h00

Dự họp giao ban ngành tư pháp năm 

2022; thông qua báo cáo hoạt động Tư 

pháp năm 2022, báo cáo công tác 

PBGDPL năm 2022, phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023

Đ/c Tâm
Phòng họp 3 - UBND thành 

phố

Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 12 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

(Từ ngày 12/12/2022 - 18/12/2022)

Thứ hai, ngày 12/12/2022 

Thứ ba, ngày 13/12/2022



08h00

Dự họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 

thành phố nghe báo cáo công tác khám 

sức khỏe NVQS; triển khai kế hoạch “3 

bình cử, 4 công khai”, “3 gặp, 4 biết” và 

phân bổ chỉ tiêu giao quân năm 2023

Đ/c Tuấn
Phòng họp 3 - UBND thành 

phố

08h00

Tham gia Tổ phúc tra số 5 về kết quả 

đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, 

đảng viên năm 2022

Đ/c Tâm

* 08h00 - 09h15: Đảng ủy 

Quân sự thành phố

* 09h30 - 11h30: Đảng ủy 

Công an thành phố

08h00

Dự họp Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức 

Hội khỏe Phù Đổng học sinh thành phố 

Thủ Dầu Một năm học 2022 - 2023

Đ/c Tâm
Phòng họp 4 - UBND thành 

phố 

14h00

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 

thành phố Thủ Dầu Một lần thứ 21, khóa 

XII (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Tâm HT. A - UBND Thành phố

07h30

Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ 

Luật lao động năm 2019 cho lực lượng 

tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn 

thành phố

Đ/c Tuấn
Hội trường A - UBND thành 

phố

07h30

Tham gia Tổ phúc tra số 5 về kết quả 

đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, 

đảng viên năm 2022

Đ/c Tâm

* 07h30 - 08h30: Chi bộ 

Trường Trung - Tiểu học 

Pétrus Ký

* 08h45 - 09h45: Trung tâm 

dạy nghề tư thục Bình Dương

* 10h00 - 11h00: Chi bộ Cty 

Cổ phần cơ khi Phú Lợi

07h30

Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc năm 2022

Đ/c Quân HT. A - Công an tỉnh

08h00

Dự họp thông qua kế hoạch tổ chức 

chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 26 

năm Bình Dương xây dựng và phát triển 

(01/01/1997 - 01/01/2023) và chào 

mừng Tết Dương lịch 2023, hướng tới 

chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày thành 

lập Đảng Bộ Thị xã Thủ Dầu Một (nay 

Đảng Bộ Thành phố Thủ Dầu Một) 

tháng 8/1948 - 8/2023

Đ/c Tâm
Phòng họp 4 - UBND thành 

phố

Thứ tư, ngày 14/12/2022 

Thứ năm, ngày 15/12/2022 



08h00

Dự Hội nghị sơ kết thực hiện “Cao điểm 

45 ngày đêm thực hiện các nhiệm vụ Đề 

án 06/CP” và nhập dữ liệu hộ tịch trên 

nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư

Đ/c Tuấn
Hội trường B - UBND thành 

phố

11h00 Họp cơ quan Cơ quan HT. Khối Đoàn thể thành phố

13h30

Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ 

Luật lao động năm 2019 cho lực lượng 

tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn 

thành phố

Đ/c Tuấn
Hội trường A - UBND thành 

phố

13h30

Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc năm 2022

Đ/c Quân HT. A - Công an tỉnh

14h00

Tham gia Tổ phúc tra số 5 về kết quả 

đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, 

đảng viên năm 2022

Đ/c Tâm

* 14h00 - 15h00: Chi bộ Cty 

TNHH dịch vụ bảo vệ Á 

Châu

* 15h15 - 16h15: Chi bộ Cty 

TNHH dịch vụ bảo vệ Đại 

Hoàng Nam

08h00
Dự kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố 

khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đ/c Tâm HT. A - UBND thành phố Cả ngày

08h30

Dự chương trình phát động "Tuổi trẻ 

Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt 

tương lai"

Đ/c Huy
HT. B4 - Trường Ngô Thời 

Nhiệm

14h00

Dự Hành trình Thắp sáng niềm tin, thăm 

và tặng quà cho CLB, thanh niên tái hoà 

nhập cộng đồng tại phường Phú Cường

Đ/c Tuấn, Quân Phường Phú Cường

17h30
Dự Đại hội Chi đoàn Trường Tiểu học 

Hòa Phú
Đ/c Nghĩa Trường Tiểu học Hòa Phú

Tham gia lớp Trung cấp thanh niên Đ/c An
Trung tâm hoạt động thanh 

niên tỉnh
Cả ngày

08h00
Dự kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố 

khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đ/c Tâm HT. A - UBND thành phố Cả ngày

08h00

Dự HNTK công tác Hội Cựu TNXP năm 

2022, triển khai phương hướng năm 

2023

Đ/c An, Quyền HT. Khối Đoàn thể thành phố

08h00

Tổ chức Ngày thanh niên cùng hành 

động chào mừng thành công đại hội 

Đoàn toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

Cơ quan HT. B - Thành ủy

Thứ sáu, ngày 16/12/2022 

Thứ bảy, ngày 17/12/2022 



18h00

Dự họp mặt 78 năm Ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam phường 

Hiệp An năm 2022

Đ/c Tuấn HT. UBND phường Hiệp An

Tham gia lớp Trung cấp thanh niên Đ/c An
Trung tâm hoạt động thanh 

niên tỉnh
Cả ngày

Nơi nhận: 

- Văn phòng Tỉnh Đoàn;

- BDV Thành ủy;

- Các cở sở Đoàn - Đội trực thuộc;

- Lưu: VP.

*Ghi chú : Đồng chí Nguyễn Công Lý - Phó Bí thư Thành đoàn đi học lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận 

Chính trị hệ không tập trung K73.C03 các địa phương khóa học 2022 - 2023 tại Học viện Chính trị khu vực II (99 

Man Thiện, phường Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Thời gian: 03 tháng.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Đã ký)

Nguyễn Minh Tâm


