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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:   369  /UBND-TH                 Bình Thuận, ngày  05  tháng 02 năm 2020 

 
LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁNG 02/2020  

 

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. 

- Chỉ đạo 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. 

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân, Hè Thu. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

07 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

- Dự Hội nghị quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 

28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển 

khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.  

 (Đ/c Hòa) 

 

    

10 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

 

 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với UBND tỉnh và các sở ngành có liên 

quan về tình hình triển khai hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần 

Nafoods Group. 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hải) 

  

11 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- UBND tỉnh tiếp dân. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến đánh giá 

kết quả phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo 

hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2019, triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2020. 

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

XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hòa) 

 

 

 

(CT,PCT) 

12 

(Thứ tư) 

Sáng - Dự Lễ giao nhận quân năm 2020 tại thị xã La Gi. 

- Họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng 

mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh. 

 (Đ/c Hai) 

(Đ/c Hòa) 

13 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

 

- Nghe báo cáo công tác đền bù giải tỏa các dự án: Khu dân cư Hùng 

Vương giai đoạn 2A, Khu dân cư số 2 Đại lộ Hùng Vương, Khu dân 

cư Hùng Vương, Công viên Hùng Vương. 

- Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 - 16 của tỉnh. 

- Họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025. 

- Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh về tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng năm 2020. 

(Lúc 15 giờ) 

(Đ/c Hải) 

 

 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Hòa) 

14 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

- Nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác tổ chức Lễ 

hội “Bình Thuận - Hội Tụ xanh” lần II năm 2020, Lễ hội Giỗ Tổ 

Hùng Vương năm 2020. 

 (Đ/c Hòa) 
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Chiều - Dự làm việc với Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh 

của Quốc hội. 

(Đ/c Hai) 

    

17 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Dự Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng, an ninh 

năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

- Đối thoại với ông Nguyễn Trọng Bảo trú tại số nhà 77, đường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết khiếu nại Quyết định số 

142/QĐ-STP ngày 18/10/2018 của Sở Tư pháp về việc giải quyết 

khiếu nại lần đầu của Ông. 

- Nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại 

dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long và xã Tiến 

Thành, TP.Phan Thiết. 

- 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 Hòa) 

  

(Đ/c Hai) 

 

 

 

(Đ/c Hải) 

 

 

(Đ/c Hòa) 

18-19 

(Thứ ba, 

Thứ tư) 

 

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1). 

(CT,PCT) 

19 

(Thứ tư) 
Chiều - Rà soát một số dự án du lịch chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.  (Đ/c Hòa) 

 

20 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phối hợp năm 2019 

giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. 

- Nghe báo cáo tiến độ công trình Nhà tang lễ tỉnh. 

- Dự Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020-2022. 

- Làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện La Ngâu về giải 

quyết các nội dung liên quan đến dự án Thủy điện La Ngâu. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 

và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

(Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hải) 

 

(Đ/c Hòa) 

 

21 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị Tổng kết giai đoạn 1 của Trung tâm Hành 

chính công tỉnh. 

- Họp giao ban trực tuyến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đại diện đội ngũ trí thức tỉnh. 

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

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan làm việc với 

UBND thành phố Phan Thiết về kênh thoát lũ Phan Thiết. 

(Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Hải) 

 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Hòa) 

 (Đ/c Hòa) 

    

24 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

- Giao ban các Thường trực. 

- Dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

năm 2019. 

- Dự Đại hội Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020-2022. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy dự gặp mặt cán bộ chủ chốt ngành Y 

tế nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 

– 27/02/2020). 

 (CT,PCT) 

(Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Hải) 

(Đ/c Hòa) 

25-26 

(Thứ ba 

-Thứ tư) 

 

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2). 

(CT,PCT) 
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26 

(Thứ tư) 
Chiều - Họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tổng kết hoạt động năm 

2019, nhiệm vụ năm 2020. 

(Đ/c Hòa) 

27 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

Chiều 

- Dự Hội thảo khoa học Đảng bộ tỉnh Bình Thuận - 90 năm thành 

lập và phát triển. 

- Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 

(CT,PCT) 

 

(CT,PCT) 

28 

(Thứ sáu) 

 
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 36. 

 

(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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