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ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

Số:   716  /UBND-TH                  Bình Thuận, ngày  02  tháng 3 năm 2020 

 
LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁNG 3/2020  

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 theo Kết luận số 937-KL/TU ngày 

02/12/2019 và Kết luận số 943-KL/TU ngày 25/12/2019 của Tỉnh ủy. 

- Triển khai các biện pháp tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy 

rừng, phòng chống dịch bệnh trên người, vật nuôi và cây trồng trong đó chỉ đạo quyết 

liệt công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

02 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

 

 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Dự lễ công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình 

Thuận (Từ Từ 15 giờ đến 16 giờ) 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hòa) 

03 

(Thứ ba) 
 

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1). 
(Đ/c Hai, 

Đ/c Hải) 

04 

(Thứ tư) 

Sáng - Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2019 và phát động phong 

trào thi đua năm 2020. 

- Họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh đánh giá tình 

hình triển khai ứng dụng và phát triển CNTT năm 2019 và phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm triển khai năm 2020. 

(Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Hòa) 

05 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Nghe báo cáo về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

Cụm Công nghiệp Đông Hà (huyện Đức Linh); nộp tiền thuê đất 1 lần 

của Khu CN Hàm Kiệm II. 

- UBND tỉnh tiếp dân. 

- Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 

(Đ/c Hải) 

 

 

(Đ/c Hòa) 

(CT,PCT) 

06 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Làm việc với UBND huyện Tuy Phong về phòng chống hạn, sản xuất 

vụ Hè thu và tình hình hoạt động sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành 

chính trên địa bàn các huyện. 

- Nghe báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án 2 bên 

đường 706B. 

- Họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Bình Thuận về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời 

gian tới. 

(Đ/c Hai) 

 

 

(Đ/c Hải) 

 

(Đ/c Hòa) 

 (Đ/c Hòa) 

    

09 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Dự Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phi chính phủ nước ngoài 

năm 2019. 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hòa) 

  

10 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp lấy ý kiến góp ý các đồng chí 

nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

HĐND, UBND tỉnh, Trưởng, phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự thảo 

lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. 

- Họp Tiểu ban hậu cần phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

- Nghe báo cáo về tiền thuê đất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các trường hợp 

(Đ/c Hai) 

 

 

 

(Đ/c Hải) 

(Đ/c Hải) 
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tương tự. 

- Cùng thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm vụ trong thời 

gian tới. 

 

(Đ/c Hòa) 

 

11 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Đối thoại vụ bà Phạm Thị Thu Hoài trú tại số nhà 121/33, đường 

Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết khiếu nại Quyết định số 

1158/QĐ-STC ngày 06/11/2019 của Sở Tài chính về việc giải quyết 

khiếu nại lần đầu của Bà. 

- Họp rà soát một số dự án du lịch chậm triển khai trên địa bàn tỉnh. 

(Đ/c Hòa) 

 

 

 

(Đ/c Hòa) 

12 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

 

- Thường trực Tỉnh ủy họp lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo 

chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020 – 2025 (ý kiến các chuyên gia Trung ương). 

- Nghe báo cáo việc đầu tư và sửa chữa cơ sở hạ tầng tại Trường Cao 

đẳng Nghề để thực hiện việc sáp nhập 03 trường thành Trường Cao 

đẳng Bình Thuận. 

- Họp Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh triển khai nhiệm vụ 2020. 

- Dự Họp cho ý kiến các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh 

trình tại kỳ họp bất thường (lần 5) – HĐND tỉnh.   

(Đ/c Hai) 

 

 

(Đ/c Hòa)  

 

 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hải) 

13 

(Thứ sáu) 
 

 
Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2). (CT,PCT) 

    

16 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Họp hội đồng xét Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân. 

- Họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp Covid-19. 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hòa) 

 (Đ/c Hòa) 

17 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

Chiều  

- Làm việc với Công ty Châu Giang - Hưng Yên về Dự án chế biến 

tinh dầu bạc hà. 

- Nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà tang lễ tỉnh. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

- Đối thoại giải quyết khiếu nại bà Lê Thị Liên (thường trú tại thị trấn 

Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc về việc đề nghị bán thêm 01 lô đất 

ở thuộc khu dân cư chợ Phú Long thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1A. 

(Đ/c Hai, 

Đ/c Phong) 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Hải) 

18 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 3). 

 

- Họp Ban Chỉ đạo Đề án 100 giai đoạn 2. 

- 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. 

- Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 (Đ/c Hai, 

Đ/c Hải) 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Phong) 

 

 

(CT,PCT) 

 

19 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy chủ trì đối thoại với nhân dân huyện 

Hàm Thuận Nam. 

- Họp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 

2019, quý I năm 2020 và nhiệm vụ trong thời gian đến. 

- Dự họp mặt kỷ niệm 30 năm (23/3/1990 -23/3/2020) ngày thành 

lập Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thuận Hải. 

 - Họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

- Họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp quý I/2020. 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng không nhân dân năm 2019 và 

triển khai nhiệm vụ 2020. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy  làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 

(Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Hải) 

 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hải) 

 

(Đ/c Phong) 
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20 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Họp trực truyến UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, 

an ninh quốc phòng quý I/2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 

II/2020; Kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) từng quý của tỉnh năm 

2020. 

- Họp Ban Tổ chức (phiên thứ 1) Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh 

Bình Thuận lần thứ 8 năm 2020. 

- Họp rà soát một số dự án du lịch chậm triển khai trên địa bàn tỉnh. 

- Nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo tiến độ triển khai dự án Cảng 

hàng không Phan Thiết – Hạng mục Hàng không dân dụng. 

(CT,PCT) 

 

 

 

(Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Phong) 

  

    

23 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Giao ban công tác môi trường Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 

- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính 

năm 2019, gắn với đánh giá hoạt động của Trung tâm Hành 

chính công tỉnh giai đoạn 1, việc thực hiện Đề án nâng cấp Bộ 

phận một cửa cấp huyện, cấp xã và công bố kết quả đánh giá 

xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

 - Họp Ban Chỉ đạo 35 – 16 của tỉnh. 

 (Đ/c Hai) 

(Đ/c Phong) 

(CT,PCT) 

 

 

 

 

 

(Đ/c Hòa) 

24-25 

(Thứ ba, Thứ 

tư) 

 
Dự kỳ họp bất thường (lần 5) – HĐND tỉnh khóa X  

(1,5 ngày) 

 

(CT,PCT) 

 

Chiều 25 

 - Họp Đảng ủy Quân sự tỉnh. 

- Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới. 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Phong) 

26-27 

(Thứ năm, 

Thứ sáu) 

 - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 4). 
- Dự Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với 

biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng. 

(CT,PCT) 

(Đ/c Phong) 

Chiều 27 

Chiều - Họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

Covid-19. 

- Làm việc với Công ty TNHH Thông Thuận về cấp phép khai thác sét 

gạch ngói tại địa bàn huyện Bắc Bình và việc cải tạo đất ruộng trong 

thời gian qua. 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

 

    

30 

(Thứ hai) 
Sáng 

Chiều 

- Họp giao ban các Thường trực. 

- Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. 

(CT, PCT) 

(CT,PCT) 

31 

(Thứ ba) 
Cả 

ngày 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37. 

 

(CT,PCT) 

Nơi nhận:                                                                                     TL. CHỦ TỊCH     

- Thường trực Tỉnh ủy;                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG   

- Thường trực HĐND tỉnh;            
- Chủ tịch, các PCT và  Ủy viên UBND tỉnh; 

- Trưởng, Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội;     

- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;    

- VP Tỉnh uỷ; VP Đoàn ĐBQH; VP HĐND tỉnh  

và các Ban HĐND tỉnh;        
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;                                                               Lê Quang Vinh 

- Các cơ quan HCSN thuộc Trung ương;                                                  
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;                                
- Báo Bình Thuận; Đài Phát thanh truyền hình; 

- Chánh, các PVP UBND tỉnh, các phòng;  

- Lưu: VT, TH.Trâm.            
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