
                                 

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

TỈNH BÌNH THUẬN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:  4635  /UBND-TH                Bình Thuận, ngày  02  tháng 12 năm 2021 

 

LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁNG 12/2021 

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19.  

Chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, 

viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2021. Triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông 

qua tại kỳ họp thứ 5 – khóa XI. Chuẩn bị Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

01 

(Thứ tư) 
 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi cơ sở (CT,PCT) 

02 
(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- UBND tỉnh tiếp dân. 

 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy thăm, làm việc với một số đơn vị, 

cơ sở về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

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

(Đ/c Phong-

PCT) 

(Đ/c Minh) 

 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

03 
(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Kiểm tra thực địa tiến độ triển khai dự án Đường ĐT.719B 

đoạn Phan Thiết – Kê Gà. 

- Họp Chi bộ 4. 

- Kiểm tra thực tế các hồ chứa thủy lợi. 

 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Liên đoàn Lao động 

tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

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

tỉnh (lúc 16 giờ). 

- Họp trực tuyến với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam để ký kết Khung thoả thuận hợp tác chiến lược về 

Viễn thông-Công nghệ thông tin. 

(Chủ tịch) 

 

(Đ/c Đăng)  

(Đ/c Phong-

PCT) 

(Đ/c Minh) 

 

 

(CT,PCT) 

 

(Đ/c Minh) 

 

    

06 
(Thứ hai) 

Sáng 

 

Chiều 

- 08 giờ - 09 giờ 30 phút: Họp giao ban các Thường trực . 

- 09 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy 

Phan Thiết về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

(CT,PCT) 

(Chủ tịch) 

 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

07-09 

(Thứ ba-

Thứ năm) 

 

- Dự kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh (khóa XI). 

  

(CT, PCT) 

 07 
(Thứ ba) 

Sáng - Hội nghị trực tuyến tổng kết Ngành quản lý nhà nước về 

tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công 

tác năm 2022. 

(Đ/c Minh) 

 

 

 

 

   



2 

 

09 

(Thứ năm) 

Chiều - Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về 

trao đổi, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh. 

- Hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch với Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. 

(Chủ tịch) 

 

 

 

(Đ/c Đăng) 

10 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

 

- Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh năm 2021. 

- Cùng Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận và 

các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. 

- Họp thẩm định Đề án “Rà soát, điều chỉnh phân khu chức 

năng và ranh giới khu bảo tồn biển Hòn Cau, tỉnh Bình Thuận”. 

- Làm việc với Công an tỉnh, Công an huyện Hàm Tân, UBND 

huyện Hàm Tân, Đài phát thanh truyền hình Bình Thuận về 

cung cấp tài liệu xử lý vi phạm khai thác khoáng sản trái phép 

trên địa bàn huyện. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến về nội dung 

giám sát, phản biện xã hội và giao nhiệm vụ trọng tâm năm 

2022 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh. 

(Chủ tịch) 

(Đ/c Đăng) 

 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

 (Đ/c Đăng) 

 

 

 

(Đ/c Minh) 

 

 

    

13 
(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy; 

- Làm việc với Đoàn giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về 

việc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”. 

- Họp Chi bộ 3. 
 

- Họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả rà soát liên 

quan đến dự án Trạm dừng chân kết hợp dịch vụ du lịch Quang 

Tiến tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. 

- Họp Chi bộ 2. 

(Chủ tịch) 

(Chủ tịch) 

 

 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

(Đ/c Phong-

PCT) 

(Đ/c Minh) 

14 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

 

- Kiểm tra thực tế tình hình giải ngân vốn đầu tư công. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị đối ngoại toàn 

quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng (trực tuyến). 

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

- Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên cuối năm 2021. 

- Nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo công tác quản 

lý, bảo vệ rừng và biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng 

trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

- Dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 

2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban 

Chỉ đạo 35-16 tỉnh. 

 (Đ/c Đăng) 

(Đ/c Minh) 

 

 

(CT,PCT) 

 

(Chủ tịch) 

(Đ/c Phong-

PCT) 

 

(Đ/c Minh) 

15 
(Thứ tư) 

Cả 

ngày 

 

- Họp UBND tỉnh về Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bình 

Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 1). 

- Dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

(CT,PCT) 

 

(Đ/c Minh) 

16-17 

(Thứ năm-

Thứ sáu) 

 

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1). (CT,PCT) 



3 

 

17 
(Thứ sáu) 

Sáng - Dự Đại hội trực tuyến Hội khuyến học tỉnh lần thứ IV 

nhiệm kỳ 2021-2026. 
(Đ/c Minh) 

    

20 
(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

-  Tập thể Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn Kiểm tra của 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. 

- Nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về chế độ chi 

đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao trên 

địa bàn tỉnh. 

- Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 

13/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 

32-KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ, giải 

pháp đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian tới. 

- Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh 

Bình Thuận, giai đoạn 2016 -2025 (Đề án 100 giai đoạn 2) 

(Chủ tịch) 

 

(Đ/c Minh) 

 

 

 (Chủ tịch) 

 

 

 

 (Đ/c Minh) 

21 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo việc điều 

chỉnh một số nội dung của Đề án Xây dựng Bình Thuận trở 

thành trung tâm Du lịch,Thể thao biển mang tầm quốc gia. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy đi khảo sát thực tế tiến độ thi công 

tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam (phía Đông), đoạn qua địa 

bàn tỉnh. 

- Họp Chi bộ 1. 

- Nghe báo cáo tiến đô ̣triển khai lâp̣ Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi dư ̣án hồ chứa nước La Ngà 3. 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

 

(Chủ tịch) 

(Chủ tịch, 

Đ/c Phong-

PCT) 

22 
(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

Chiều 

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

lập bộ máy, cơ chế quản lý và hoạt động của Ban QL Khu di 

tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ. 

- Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021. 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

 

(Chủ tịch) 

23 

(Thứ năm) 
 

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

24 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

Cả  

ngày 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

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

 

- Dự họp cùng Thường trực HĐND tỉnh: (1) Rút kinh nghiệm 

kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh (khóa XI); (2) Thông qua Chương 

trình giám sát năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh và các 

ban của HĐND tỉnh; (3) Nghe và cho ý kiến nội dung các tờ 

trình quan trọng của UBND tỉnh giữa 02 kỳ họp. 

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

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

Tuy Phong. 

- Nghe báo cáo các dự án du lịch trên địa bàn huyện Bắc Bình. 

 

- Nghe báo cáo tiến đô ̣ triển khai dư ̣ án Kè Cà Ty và dư ̣ án 

Chung cư Sông Cà Ty. 

 (Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

(Đ/c Đăng) 

 

 

 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

(Đ/c Phong-

PCT) 

25-26 

(Thứ bảy, 

Chủ nhật) 

 - Kiểm điểm Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh năm 2021.  (CT,PCT) 
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25 
(Thứ bảy) 

Tối - Dự Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tiếp nhận ủng 

hộ Quỹ và trao máy tính cho em năm học 2021 – 2022. 

(Đ/c Minh) 

    

27 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

- Họp giao ban các Thường trực. 

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

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

- Họp định kỳ Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh làm việc với 

Công ty TNHH XSKT Bình Thuận về tình hình hoạt động 

kinh doanh của Công ty năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022. 

- Làm việc với các Hội quần chúng. 

(CT,PCT) 

(Chủ tịch) 

 

(Đ/c Đăng) 

 

 

(Đ/c Minh) 

28 
(Thứ ba) 

 
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17. (CT,PCT) 

29 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về công 

tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi 

hành trên địa bàn tỉnh. 

- Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả năm 2021, triển khai 

nhiệm vụ năm 2022. 

- Dự Hội nghị Công bố cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

“Bình Thuận” dùng cho quả Thanh long tại Nhật Bản. 

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

 

- Cùng Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết Thuế năm 

2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

(Chủ tịch) 

 

 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

 

(Đ/c Minh) 

 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

(Đ/c Đăng) 

30 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Nghe báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2021. 

- Họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đánh giá tình  

tình, kết quả năm 2021. 

- Nghe báo cáo về đầu tư dự án Bến du thuyền và khu vui 

chơi thể thao biển tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. 

(CT,PCT) 

 

(Đ/c Minh) 

 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

31 
(Thứ sáu) 

Sáng 

 

Chiều 

- Dự lễ trao giải Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Bình Thuận năm 2020 – 2021”. 

- Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 

(Đ/c Minh) 

 

(CT,PCT) 

Thứ bảy, 

01/01/2022 

 
Tết Dương lịch 

 

Thứ hai, 

03/01/2022 
 Nghỉ bù Tết Dương lịch 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;                                                          
- 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 và HĐND tỉnh;  

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;                                                         

- 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                                                                                   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Nam 



5 
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