
         

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

TỈNH BÌNH THUẬN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
 

Số:  3637   /UBND-TH                Bình Thuận, ngày  01 tháng 10 năm 2021 

 

LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁNG 10/2021 

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời thực hiện 

các giải pháp vừa phục hồi hoạt động kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. 

- Tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; 

phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.   

- Chuẩn bị tốt nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) khóa XI. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

01 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

Chiều 

- Họp chỉ đạo công tác phòng, chống COVID-19. 

 

- Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19. 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

(Chủ tịch) 

02 

(Thứ bảy) 

Sáng - Họp trực tuyến với Chính phủ về tình hình kinh tế, xã hội  

tháng 9 và 9 tháng năm 2021. 

(CT,PCT) 

03 

(Chủ nhật) 
 - Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19. (Đ/c Minh) 

    

04 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi cơ sở. 

- Họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh với Văn phòng UBND tỉnh. 

 (CT,PCT) 

(CT,PCT) 

05 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo về việc tham gia góp ý 

Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 do Bộ Nông nghiệp và PTNT soạn thảo. 

- Họp thông qua dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số 

tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

 (Đ/c Phong-

PCT) 

 

 (CT,PCT)  

06 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Họp UBND tỉnh thông qua Kế hoạch phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội trong điều kiện thích nghi với dịch bệnh COVID-

19. 
- Họp chỉ đạo công tác phòng, chống COVID-19. 

 

- Đi khảo sát Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh 

trang đô thị phường Đức Long. 

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

bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn 

qua địa bàn tỉnh. 

(CT, PCT) 

 

 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

(Đ/c Đăng) 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

07 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét đề nghị khen 

thưởng cho các đồng chí lãnh đạo có quá trình cống hiến và xét 

khen cao cho Ngành Giáo dục năm học 2020 – 2021. 

- Họp giải quyết Dự án Khu xử lý rác thải 03 xã Sơn Mỹ, Tân 

Thắng, Thắng Hải, huyện Hàm Tân. 

- Nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo dự thảo Nghị quyết quy 

định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu 

dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ 

sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; vùng 

nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. 

 (Chủ tịch) 

 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

(Đ/c Phong- 

PCT) 
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08 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về dự thảo ban hành 

quy định về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự 

án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh. 

- Họp nghe báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai 

đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

(CT,PCT) 

 

 

 

(CT,PCT) 

09,10 

(Thứ bảy, 

Chủ nhật) 

 - Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19. (Đ/c Minh) 

 

    

11 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19. 

-  Họp chỉ đạo công tác phòng, chống COVID-19. 

 
- Dự họp cùng Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến: (i) 

Dự kiến nội dung chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 (lần 

đầu); (ii) Nội dung trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI. 

(Chủ tịch) 

(Đ/c Minh) 

  (Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

(Đ/c Đăng) 

12 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh với Văn phòng UBND tỉnh. 

- Họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn 

đầu tư công 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. 

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

- Họp Chi bộ 4. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Nội vụ về công tác 

tôn giáo. 

(CT, PCT) 

(CT,PCT) 

 

(Đ/c Minh) 

 (Đ/c Đăng) 

(Đ/c Minh) 

13 

(Thứ tư) 
 

- Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15.1 
(CT, PCT) 

14 

(Thứ năm) 
 

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1)2 
 

15 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

Cả 

ngày 

 

- Kiểm tra vị trí dự kiến đầu tư Khu tái định cư, định canh dự án 

Hồ La Ngà 3. 

 

- Dự họp cùng Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến:  

Các tờ trình quan trọng của UBND tỉnh giữa 02 kỳ họp và 

các vấn đề thuộc thẩm quyền Thường trực HĐND tỉnh; Nội 

dung trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh (khóa XI). 

(Chủ tịch, 

Đ/c Phong-

PCT) 

 (Đ/c Đăng) 

 

 

16,17 

(Thứ bảy, 

Chủ nhật) 

 - Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19. (Đ/c Minh) 

 

    

18 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Họp trực tuyến nghe báo cáo về “Danh mục dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 

và Danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện trong năm 2022”. 

- Cùng Bí thư Tỉnh ủy đi khảo sát khu vực Hang Cò, xã Vĩnh Tân, 

(Chủ tịch) 

(Đ/c Đăng) 

  

 

 

(Đ/c Đăng) 

                                                 
1 Thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
2 - Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần 

tập trung lãnh đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2021. Trong đó có các giải pháp phục hồi hoạt động kinh tế 

- xã hội…   

- Đánh giá công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng 

cuối năm 2021. 
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huyện Tuy Phong. 

- Họp giao ban trực tuyến tiến độ triển khai dự án Đường 

ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà. 

- Nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Đề án xã hội hóa 

đội tuyển Bóng đá tỉnh Bình Thuận. 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

 (Đ/c Minh) 

 

19 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh với Văn phòng UBND tỉnh. 

- Cùng Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra thực tế dự án hồ chứa nước Ka 

Pét. 

- Nghe Sở Xây dựng báo cáo về việc rà soát, điều chỉnh không 

gian và định hướng quy hoạch nghĩa trang phía Nam thành phố 

Phan Thiết. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Nông dân tỉnh về 

kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2021. 

- Đi kiểm tra thực địa Dự án xây dựng Khu di tích căn cứ 

Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ. 

(CT,PCT) 

 (Đ/c Phong-

PCT) 

(Đ/c Minh) 

 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

(Đ/c Minh) 

20 

(Thứ tư) 

 

 

 

 

 

Cả 

ngày 

- Họp Ủy ban nhân dân tỉnh: 

+ Nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo dự thảo Nghị quyết 

quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, 

khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời 

cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; 

vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. 

+ Thông qua Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2022 

của tỉnh.  

+ Nghe báo cáo về tình hình thực hiện: Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020, lập Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm 

của tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2021, 

dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 và danh mục các dự án 

trọng điểm nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

(CT,PCT) 

21 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Họp chỉ đạo công tác phòng, chống COVID-19. 

 
- Làm việc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận về 

Phương án hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trong điều kiện 

dịch bệnh COVID-19. 

- Họp giao ban trực tuyến tiến độ triển khai dự án Đường liên 

huyện dọc kênh chính qua 03 huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình 

và Tuy Phong. 

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

bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn 

qua địa bàn tỉnh. 

- Họp Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 

sở của tỉnh quý III/2021. 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

(Đ/c Đăng) 

 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

 

(Đ/c Minh)  

22 

(Thứ sáu) 
 

 
- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2)3 

 

(CT,PCT) 

                                                 

3
 - Cho ý kiến Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/8/2016 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về 

đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025 và dự thảo 

Nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa XIV) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội đến năm 2025. 

   - Thông qua Đề án “Nâng cao khả năng phòng thủ huyện Phú Quý, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 

năm 2030”. 
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23,24 

(Thứ bảy, 

Chủ nhật) 

 - Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19. (Đ/c Minh) 

 

    

25 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

- Họp giao ban các Thường trực tháng 9/2021. 

- Kiểm tra thực tế dự án Khu tái định cư Hồ Tôm, thị xã La Gi. 

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

hội tỉnh về đánh giá công tác quý III/2021 và triển khai phương 

hướng, nhiệm vụ quý IV/2021.  

(CT,PCT) 

(Đ/c Phong) 

 (Đ/c Minh) 

26 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

Cả 

ngày 

Chiều 

- Họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh với Văn phòng UBND tỉnh. 

- Họp chỉ đạo công tác phòng, chống COVID-19. 
 

- Dự họp cùng Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến nội 

dung trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh (khóa XI). 

- Nghe báo cáo và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của dự 

án Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh. 

(CT,PCT) 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

(Đ/c Đăng) 

 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

27 

(Thứ tư) 

 

 

 

 

Cả 

ngày 

 

 

- Họp Ủy ban nhân dân tỉnh: 

+ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 

2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. 

+ Dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021 và nhiệm vụ, 

giải pháp năm 2022.  

+ Thông qua “Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, 

đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục dự án thuộc 

trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện trong năm 2022”. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra một số công trình thủy lợi 

tại huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình.   

(CT,PCT) 

 

 

 

 

 

 

 

(Đ/c Phong- 

PCT) 

28 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư. 

- Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19. 

- Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 

(Chủ tịch) 

 

(Đ/c Minh) 

(CT,PCT) 

29 

(Thứ sáu) 

Cả 

ngày - Dự kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XI. 
 

30,31 

(Thứ bảy, 

Chủ nhật) 

 - Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19. (Đ/c Minh) 

 

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;                                                        Nguyễn Ngọc Nam 

- Các cơ quan HCSN thuộc Trung ương;     

- Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;                                                                                   

- 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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