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

TỈNH BÌNH THUẬN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:  3277   /UBND-TH                Bình Thuận, ngày 30   tháng 9 năm 2022 

 

LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁNG 10/2022 

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 

- Chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) 

và kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh (khóa XI). 

- Kế hoạch triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; 

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

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

01 

(Thứ bảy) 

Cả 

ngày 

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về tình hình 

KTXH tháng 9 và 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ những tháng 

cuối năm 2022 

(CT, PCT) 

 

Sáng 

 

Tổ chức thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

phối hợp nhiều lực lượng xử lý tình huống cháy lớn tại Kho 

trung chuyển xăng dầu Hòa Phú tại xã Hòa Phú, huyện Tuy 

Phong 

(Đ/c Phong-

PCT) 

Dự Lễ Tổng kết năm học 2021-2022 và Khai giảng năm học 

2022-2023 tại Trường Đại học Phan Thiết 

(Đ/c Minh) 

02 

(Chủ nhật) 

Sáng 

 

Dự Lễ trao tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân 

nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh 

(đợt 2) 

(Đ/c Minh) 

03 

(Thứ hai) 

 
Đi cơ sở 

(CT, PCT) 

 

04 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày 

 

Đi cơ sở (CT, PCT) 

Kiểm tra thực tế các công trình thủy lợi phía Nam tỉnh (Đ/c Phong-

PCT) 

05 

(Thứ tư) 

Sáng Dự Lễ Khởi công dự án xây dựng cơ quan Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh 

(Đ/c Minh) 

Chiều Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh (Chủ tịch) 

Nghe báo cáo về quy hoạch, quản lý nghĩa trang, thu hút đầu 

tư các dự án Lò hỏa táng, Công viên sinh thái 

(Đ/c Minh) 

03-05  Đi công tác ngoài tỉnh (Đ/c Đăng) 

06 

(Thứ năm) 

Sáng - Từ 8h đến 10h: Làm việc với Quân chủng phòng không, 

không quân và Cục Hàng không Việt Nam về Dự án Cảng 

hàng không Phan Thiết.  

- Từ 10h đến 11h30: Nghe báo cáo tình hình thực hiện hồ sơ 

điều chỉnh chủ trương đầu tư và rà soát việc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng 

mục hàng không dân dụng theo hình thức BOT  

(Đ/c Phong-

PCT) 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

Chiều Họp nghe báo cáo về Dự án Nhà máy xử lý rác thành phố 

Phan Thiết của Công ty TNHH Nhật Hoàng 

(Đ/c Phong-

PCT) 

07 

(Thứ sáu) 

Sáng UBND tỉnh tiếp dân (Đ/c Đăng) 

Nghe báo cáo việc triển khai thực hiện các bản án hành chính 

liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đối với 

(Đ/c Phong-

PCT) 
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công trình Khu sản xuất giống thủy sản tập trung tại xã Chí 

Công, huyện Tuy Phong 

Chiều Họp Chi bộ 4 (Đ/c Đăng) 

Họp Chi bộ 2 (Đ/c Minh) 

 
 

 

  

10 

(Thứ hai) 

Sáng Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch) 

Dự Lễ phát động Phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con 

cháu hiếu thảo” 

(Đ/c Minh) 

Chiều Làm việc với các doanh nghiệp du lịch để tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc  

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

Cả 

ngày 

Dự Hội thảo về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và 

bảo vệ chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ do Bộ Quốc 

phòng tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh 

(Đ/c Đăng) 

11 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

Từ 07 giờ 30 phút – 09 giờ 00 phút: họp Đảng ủy Quân sự 

tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, 

quốc phòng, quý IV/2022; (ii) Từ 09 giờ 00 phút – 11 giờ 30 

phút: Dự Hội nghị trực tuyến rà soát, đánh giá kết quả thực 

hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết của Đảng ủy 

Quân sự tỉnh năm 2022. 

(Chủ tịch) 

 

 

Họp Hội đồng xét chọn "trí thức tiêu biểu về khoa học công 

nghệ". 

(Đ/c Minh) 

Chiều Họp Chi bộ 1 (Chủ tịch) 

Họp Chi bộ 3 
(Đ/c Phong-

PCT) 

Cả 

ngày 

Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến: (i) Dự kiến nội 

dung chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (lần 1); (ii) 

Các nội dung trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp 

- Buổi sáng 

Đ/c Phong-

PCT 

- Buổi chiều 

Đ/c Minh 

Cả 

ngày 
Tiếp xúc cử tri 

(Đ/c Đăng) 

 

 

 

12 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 

(khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 

 (Chủ tịch) 

Sáng 12: Dự Hội nghị tuyên dương người cao tuổi điển hình 

trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 

2016 - 2021 

(Đ/c Minh) 

Làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị 

Bình Thuận 

(Đ/c Đăng) 

Chiều Họp Ban An toàn giao thông tỉnh Sơ kết công tác bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022 

(Chủ tịch) 

 

Nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về Đề án Hệ 

giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Bình Thuận gắn với 

giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam 

(Đ/c Minh) 

Cả 

ngày 
Tiếp xúc cử tri 

(Đ/c Phong-

PCT) 

13 

(Thứ năm) 
Sáng Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc giao chủ đầu tư 

đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh 

(CT, PCT) 



3 

 

Từ 09 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: Thường trực Ban Chỉ 

đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh quý III/2022 

(Đ/c Minh) 

Chiều Kiểm tra thực địa công trình đường liên huyện dọc kênh 

chính qua địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy 

Phong 

(Chủ tịch, 

Đ/c Phong-

PCT) 

Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến: (i) Các nội 

dung trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp; (ii) Các tờ trình quan 

trọng của UBND tỉnh giữa 02 kỳ họp và các vấn đề thuộc 

thẩm quyền Thường trực HĐND tỉnh 

(Đ/c Minh) 

Tối Dự Lễ Kỷ niệm ngày Doanh nhân (Đ/c Phong-

PCT) 

Cả 

ngày 

Tiếp xúc cử tri (Đ/c Phong-

PCT) 

13-14  Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an tại Hà Nội (Đ/c Đăng) 

14 

(Thứ sáu) 

Sáng Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm 

vụ năm học 2022-2023 

(Đ/c Minh) 

Chiều Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ 

4, Quốc hội khóa XV 

(Đ/c Phong-

PCT) 

Họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh quý III/2022 (Đ/c Minh) 

    

17 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch) 

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

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

IV/2022  

(Đ/c Minh) 

Làm việc với dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (Đ/c Đăng) 

Chiều Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT, PCT) 

18 

(Thứ ba) 
Cả 

ngày 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy 1 (CT, PCT) 

19 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

Nghe báo cáo việc triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư 

công 09 tháng và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy 

giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 

(CT, PCT) 

 

 

Dự khai mạc Hội thi Báo cáo viên giáo dục quốc phòng và an 

ninh năm 2022 

(Đ/c Minh) 

Chiều Hội nghị Chi bộ 1  (Chủ tịch) 

Hội nghị xổ số kiến thiết Khu vực miền Nam lần thứ 127 (Đ/c Đăng) 

Họp Ban Chỉ đạo “Năm Du lịch Quốc gia - Bình Thuận 2023 (Đ/c Minh) 

Cả 

ngày 

Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ 

VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

(Đ/c Minh) 

20 

(Thứ năm) 
Sáng Nghe báo cáo vị trí đề xuất thành lập Khu kinh tế và Khu 

công nghệ cao 

(CT, PCT) 

                                                 

1 1. Cho ý kiến dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  
2. Cho ý kiến dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.   

3. Cho ý kiến dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai 

đoạn mới. 

4. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng và những nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2022.  

5. Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 

trong nước và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước trên địa bàn tỉnh. 
6. Công tác cán bộ. 
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Chiều Kiểm tra thực tế và nghe báo cáo một số dự án khu dân cư, 

khu đô thị trên địa bàn thị xã La Gi 

(Chủ tịch) 

21 

(Thứ sáu) 

Sáng Ban Chỉ đạo Công tác cải cách tư pháp 9 tháng năm 2022 (Chủ tịch) 

Làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy 

lợi Bình Thuận 

(Đ/c Đăng) 

Làm việc với các sở, ngành liên quan nghe báo cáo về việc 

tách dự án Sân Golf Hòn Rơm tại phường Mũi Né, thành phố 

Phan Thiết của Công ty Cổ phần Phát triển S.I và dự án Khu 

du lịch vui chơi, biệt thự nghỉ dưỡng Royal Ruby Villa Mũi 

Né tại xã Thiện Nghiệp, phường Hàm Tiến và phường Mũi 

Né, thành phố Phan Thiết 

(Đ/c Minh) 

Chiều Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến các nội dung 

trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp 

(Đ/c Đăng) 

Dự Lễ khai mạc và Bế mạc “Ngày hội xe đạp phong trào toàn 

quốc lần thứ 3 - Bình Thuận” 

(Đ/c Minh) 

 
   

24 

(Thứ hai) 

Cả 

ngày 

Làm việc với doanh nghiệp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc (01 ngày) 

(CT, PCT) 

Sáng Cùng Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Katê năm 2022 

của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn 

(Đ/c Minh) 

Chiều Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Đăng) 

25 

(Thứ ba) 

Sáng Cùng Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban các huyện, thị, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý III/2022 

(Chủ tịch) 

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 

và Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành 

(Đ/c Phong 

PCT) 

Tham dự Khai mạc Lễ hội Katê tại di tích tháp PôSahInư 

năm 2022 và công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh 

Bình Thuận vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc 

gia 

(Đ/c Minh) 

Chiều Cùng Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến về cấp hỗ trợ kinh 

phí các hoạt động không thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

(Đ/c Minh) 

26 

(Thứ tư) 

Sáng Họp thông qua quy định thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-

UBND ngày 22/2/2017 của UBND tỉnh 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 

(CT, PCT) 

 

Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, 

ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy 

mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố 

(Đ/c Minh) 

Chiều Họp trực tuyến giải quyết các dự án nông lâm nghiệp chậm 

triển khai tại các huyện phía Nam tỉnh 

(Đ/c Phong 

PCT) 

27 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

Họp UBND tỉnh: 

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

năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.  

- Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 và nhiệm 

vụ, giải pháp năm 2023.s 

- Báo cáo về việc lập kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục 

(CT, PCT) 
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các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2023. 

28 

(Thứ sáu) 

Sáng Làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc về tình hình 

kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 

(Đ/c Đăng) 

 

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

dự án Nhà tang lễ tỉnh 

(Đ/c Minh) 

Chiều Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về Đề án Xã hội hóa đội 

bóng đá tỉnh Bình Thuận 

(CT, PCT) 

 

31 

(Thứ hai) 

Sáng Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch) 

Chiều Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (CT,PCT) 

Thứ ba, 

01/11 

Cả 

ngày 
Dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XI. 

(CT, PCT) 

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

- Chủ tịch, các PCT và  Ủy viên UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh; 

- Trưởng, Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội;    

- VP Tỉnh uỷ; VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;     

- Các đoàn thể 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 tỉnh; 

- Chánh, các PVP UBND tỉnh, các phòng;  

- Lưu: VT, TH.         

                    

                                                

            TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

          

         Nguyễn Ngọc Nam  
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