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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:  2858   /UBND-TH                 Bình Thuận, ngày 04  tháng 8 năm 2021 

 

LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁNG 8/2021 

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 

- Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, trước hết khẩn trương 

khống chế dịch bệnh Covid-19 tại thị xã La Gi. 

- 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 2 - khóa XI. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

02 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

Chiều 

-Từ 08 giờ 00 phút - 09 giờ 30 phút: Họp giao ban các Thường 

trực tháng 7/2021.  

- Từ 09 giờ 45 phút  - 11 giờ 30 phút: Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1). 

 (CT,PCT) 

 

(Chủ tịch) 

(CT,PCT) 

03 

(Thứ ba) 

Sáng - Thường trực Tỉnh ủy triển khai các quyết định về công tác 

cán bộ. 

- Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại thị xã La Gi. 

(Chủ tịch) 

 

(Đ/c Minh) 

04 

(Thứ tư) 

Sáng 

Chiều 

- Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại thị xã La Gi. 

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

 

(Đ/c Minh) 

 (Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

05-06 

(Thứ năm, 

Thứ sáu) 

 - Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. (Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

06 

(Thứ sáu) 
Sáng 

 

 

Chiều 

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

- Dự Hội nghị trực tuyến Lễ kỷ niệm 60 năm thảm họa da 

cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021) trên địa bàn tỉnh.  

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

(Chủ tịch) 

(Đ/c Minh) 

 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

    

09 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy (trong đó có nội dung cho ý kiến đơn 

kiến nghị của công dân về việc dừng triển khai các công trình cao 

tầng ven biển trong dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết). 

- Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại thị xã La Gi. 

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

(Chủ tịch, 

Đ/c Đăng) 

 

(Đ/c Minh) 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

10 

(Thứ ba) 

Sáng - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đại diện lãnh đạo UBND 

tỉnh và một số sở, ngành về chuẩn bị nội dung trả lời đơn của 

công dân. 

- Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại thị xã La Gi. 

 (Đ/c Đăng) 

 

 

(Đ/c Minh)  
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11 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

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

 

- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tổ biên tập Nghị quyết 

của Tỉnh ủy (khóa XIV) về cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

nông nghiệp hữu cơ gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá 

trị đến năm 2025. 

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

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

(CT,PCT) 

 

 

 

 

(Chủ tịch) 

12 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tổ biên tập Nghị quyết của 

Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với tập thể Thường trực 

Thành ủy Phan Thiết về công tác tôn giáo. 

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

(CT,PCT) 

 

 

(Đ/c Minh) 

 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

13 

(Thứ sáu) 

 - Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến 

các vấn đề cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-

19 (nếu có). 

(CT,PCT)  

 

 

    

16 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

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

ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà. 

- Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2021 – 2022. 

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

(Chủ tịch) 

 (Đ/c Phong-

PCT) 

(Đ/c Minh) 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

17,18,19 

(Thứ ba-

Thứ năm) 

 

- Dự kỳ họp lần thứ hai - HĐND tỉnh khóa XI. 

 

(CT,PCT) 

20 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

Chiều 

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

 

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

- Họp Chi bộ 4. 

- Kiểm tra thực địa tiến độ triển khai dự án Đường bộ cao tốc 

Bắc – Nam phía Đông đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết. 

- Họp rà soát các nội dung thực hiện đưa người dân Bình 

Thuận từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ trở về tỉnh. 

 (Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

(Chủ tịch) 

(Đ/c Đăng) 

(Đ/c Phong-

PCT) 

(Đ/c Minh) 

    

23 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy.  

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

- Họp Hội đồng cấp xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Bình Thuận lần thứ 10 - năm 2021. 

(Chủ tịch) 

(Đ/c Minh) 

(Đ/c Minh) 

 

24 

(Thứ ba) 

 - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2: (1) Dự thảo Nghị quyết 

của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; (2) Tiến độ thực hiện và đánh giá sự tác động 

của Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng 

không dân dụng được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. 

(CT,PCT) 



 
3 

25 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Họp UBND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy 

về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030. 

- Họp nghe báo cáo tình hình kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, 

vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản vật liệu xây dựng thông 

thường trái phép theo kết luận tại Thông báo số 146/TB-UBND 

ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh. 

- Họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh. 

(CT,PCT) 

 

 

(Đ/c Đăng) 

 

 

 

(Đ/c Minh) 

26 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

Cả 

ngày 

Chiều 

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

 

- Dự họp nghe và cho ý kiến các tờ trình quan trọng của UBND 

tỉnh giữa 02 kỳ họp. 

- Gặp mặt, 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 kiểm tra việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

(Đ/c Đăng) 

 

(Chủ tịch) 

 

(Đ/c Minh)  

27 

(Thứ sáu) 

Cả 

ngày 

- Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (Nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa 

XIV) về cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ 

gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đến năm 2025) 

(CT,PCT) 

    

30 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Từ 08 giờ 00 phút - 09 giờ 30 phút: Họp giao ban các Thường 

trực tháng 8/2021.  

- Từ 09 giờ 45 phút  - 11 giờ 30 phút: Họp Thường trực Tỉnh ủy 

(trong đó có nội dung nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án Kè Cà 

Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến cầu Bát Xì, thành phố Phan Thiết 

theo Thông báo số 116-TB/VPTU, ngày 29/4/2021). 

- Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 

(CT,PCT) 

 

(Chủ tịch, 

Đ/c Phong-

PCT) 

 

(CT,PCT) 

31 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

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

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

 

- Nghe báo cáo nội dung nghiên cứu thêm vị trí quy hoạch Quảng 

trường và Bảo tàng tỉnh. 

- Họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tiến độ triển 

khai Dự án tổng thể 920 và nhiệm vụ thời gian đến. 

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

(CT,PCT) 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

(Đ/c Đăng) 

 

(Đ/c Đăng) 

 

(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;                                                  
- 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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