
                                

 

 

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

TỈNH BÌNH THUẬN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:  957     /UBND-TH                Bình Thuận, ngày    01    tháng 4 năm 2022 

 

LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁNG 4/2022 

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp các phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch 

COVID-19; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; bảo đảm 

cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân. 

- Chuẩn bị tốt nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) –

HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

01 
(Thứ sáu) 

 
- Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20.1 (CT,PCT) 

03 
(Chủ Nhật) 

Sáng - Dự Lễ xuất phát và trao giải Giải Stop and Run Marathon 

Bình Thuận BTV 2022. 

(Đ/c Minh) 

04 
(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

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

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

- Dự Lễ phát động “Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người 

nghèo” năm 2022. 

- UBND tỉnh tiếp dân. 

(CT,PCT) 

(Chủ tịch) 

(Đ/c Minh) 

 

(Đ/c Minh) 

05 
(Thứ ba) 

 
- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1.2 (CT,PCT) 

06 

(Thứ tư) 
 

- Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21. 3 (CT,PCT) 

07 
(Thứ năm) 

Cả 

ngày 

Chiều 

- Dự Liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội 

bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX năm 2022 tại Cần Thơ. 

- Họp Chi bộ 4. 

(Đ/c Minh) 

 

(Đ/c Đăng) 

08 
(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Làm việc với Sở Tư pháp. 

- Thăm, chúc Tết Ramưwan của đồng bào dân tộc Chăm theo 

đạo Hồi giáo (Bàni). 

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

 

(Đ/c Đăng) 

(Đ/c Minh) 

 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

10 
(Chủ nhật) 

 - Dự Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 tại Đền thờ Hùng 

Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

    

11 

(Thứ hai) 
 

 
- Nghỉ bù Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) 

 

12 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Dự khai trương Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình 

Thuận.  

- Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công 

(Chủ tịch) 

 (Đ/c Minh) 

 

(Chủ tịch) 

                                                 
1 Cho ý kiến Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần thứ 

nhất); Chủ trương thực hiện dự án Kè Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm). 
2 Kiểm điểm tập thể, cá nhân theo Thông báo số 252-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. 
3 Nghe báo cáo kết quả kiểm điểm các tập thể, cá nhân theo Thông báo số 252-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm 

tra Trung ương Đảng. 
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dân nhập ngũ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Họp Chi bộ 1. 

- Làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận về 

giám sát chuyên đề "Việc thực hiện pháp luật về tiếp dân và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo" trên địa bàn tỉnh. 

- Họp Chi bộ 3. 

 

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

quý I/2022, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. 

- Họp Chi bộ 2. 

 

(Chủ tịch) 

(Đ/c Đăng) 

 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

(Đ/c Minh) 

 

(Đ/c Minh) 

 13-14 

(Thứ tư-

Thứ năm) 

 

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2.4 

 

(CT,PCT) 

 

15 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

Cả 

ngày 

 

 

Chiều 

- Nghe báo cáo Đề án thành lập bộ máy, cơ chế quản lý và hoạt 

động của Ban Quản lý Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận 

trong kháng chiến chống Mỹ. 

- Dự họp cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý 

kiến: Các tờ trình của UBND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh 

tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 7; Các tờ trình quan trọng của 

UBND tỉnh giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh. 

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

công quý I năm 2022 và phương hướng thực hiện trong thời 

gian đến. 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

 

(Đ/c Đăng) 

 

 

 

(CT,PCT) 

    

18 

(Thứ hai) 

 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Nghe báo cáo việc khắc phục các sai phạm đối với 132 thửa 

đất trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 

- Nghe báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường Lê 

Duẩn, đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng 

Đạo.   

- Họp Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ 

IX năm 2022. 

- Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Quốc 

phòng về xây dựng Hải đội Dân quân thường trực tỉnh cho các 

sở, ngành, địa phương. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội 

Cựu Chiến binh tỉnh về kết quả công tác Hội năm 2021 và quý 

I/2022; công tác chỉ đạo Đại hội Hội các cấp và chuẩn bị Đại 

hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

(Chủ tịch) 

(Đ/c Đăng) 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

 

 

(Đ/c Minh) 

 

(Chủ tịch) 

 

 

(Đ/c Minh) 

                                                 
4 - Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 

II/2022. 

  - Đánh giá tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I/2022, triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm quý II/2022. 

  - Làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, quý I/2022 và 

nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

 - Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 

trong nước làm việc tại tỉnh Bình Thuận. 

  - Kế hoạch khắc phục sai phạm, khuyết điểm theo Thông báo kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương Đảng. 
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19 

(Thứ ba)  

Sáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

 

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh 

đánh giá kết quả thực hiện Đề án Khu vực phòng thủ tỉnh 

năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2022. 

- Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án Kè sông Cà 

Ty và dự án Chung cư sông Cà Ty. 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành 

Tỉnh đoàn về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi năm 2021 và quý I/2022; công tác chỉ đạo Đại hội 

Đoàn các cấp và chuẩn bị Đại hội Đoàn tỉnh Bình Thuận 

lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

- Họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đánh giá tình 

hình, kết quả công tác cải cách tư pháp quý I/2022, nhiệm 

vụ trọng tâm quý II/2022. 

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

sách xã hội tỉnh quý I/2022 và phương hướng, nhiệm vụ 

quý II/2022. 

(Chủ tịch) 

 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

(Đ/c Minh) 

 

 

 

 

(Chủ tịch) 

 

 

(Đ/c Minh) 

20 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

Cả 

ngày 

 

 

 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU, 

ngày 12/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về 

việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành 

án dân sự. 

- Làm việc với UBND huyện Đức Linh về thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác Đảng và công 

tác dân vận Quý I năm 2022. 

- Kiểm tra tiến độ thực hiện và giải quyết vướng mắc về mặt 

bằng dự án Kênh chuyển nước hồ Sông Dinh 3 – hồ Núi Đất, 

huyện Hàm Tân và thị xã La Gi. 

- Đối thoại với bà Lê Thị Sửu trú tại xã Tiến Thành, thành phố 

Phan Thiết. 

(Chủ tịch) 

 

 

 

Đ/c Đăng 

 

 

(Đ/c Phong-

PCT)  

 

(Đ/c Minh) 

 

21 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện, thị, 

thành ủy quý I/2022. 

- Họp tháo gỡ vướng mắc 02 dự án du lịch của Công ty TNHH 

Du lịch Minh Quân. 

- Họp UBND tỉnh thông qua Quy định thay thế Quyết định số 

7/2017/QĐ-UBND ngày 22/2/2017 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. 

- Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh làm việc với 

Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thành 

phố Phan Thiết. 

(Chủ tịch) 

 

(Đ/c Minh) 

 

(CT,PCT) 

 

 

 

(Đ/c Minh) 

 

 

22 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Đối thoại giải quyết khiếu nại vụ việc của ông Qua Hữu Định 

(thường trú tại xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình) và ông Lương 

Văn Tâm (thường trú xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc). 

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

đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà, Trục 

ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan – Tân Hải và Đường Hàm 

Kiệm – Tiến Thành. 

- Họp Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

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

 

- Dự họp cùng Tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý 

(Chủ tịch) 

 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

 

 

(Đ/c Minh) 

(Chủ tịch,  

Đ/c Minh) 

(Đ/c Đăng) 



4 

 

kiến các tờ trình của UBND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh tại 

kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) – khóa XI. 

 

    

25 
(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án du 

lịch của Liên danh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 

Tân Á - Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường 

Thịnh Thi; Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Gold.       

- Họp giải quyết các dự án nông lâm nghiệp chậm triển khai tại 

các huyện phía Bắc tỉnh và thành phố Phan Thiết. 

- Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh làm việc với 

Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện 

Hàm Tân. 

(Chủ tịch) 

(Đ/c Minh) 

 

 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

(Đ/c Minh) 

 

26 

(Thứ ba) 
 

- Dự kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa XI. (CT,PCT) 

27-28 

(Thứ tư-

Thứ năm) 

 

- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 3.5 

 

(CT, PCT) 

29 
(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch 

Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình 

Thuận nhân dịp kỷ niệm 47 năm (30/4/1975-30/4/2022) 

Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. 

- Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động công tác Phòng 

không nhân dân tỉnh năm 2021 và phương hướng hoạt động 

công tác Phòng không nhân dân năm 2022. 

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

4/2022. 

- Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 

(CT.PCT) 

 

 

 

(Chủ tịch) 

 

 

(Đ/c Minh) 

 

(CT,PCT) 

02, 03/5 

Thứ hai- 

Thứ ba) 

 

- Nghỉ bù ngày 30/4 và ngày 01/5. 

 

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 - Nghe và cho ý kiến về dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XIV. 

  - Dự thảo Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
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