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

TỈNH BÌNH THUẬN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:  237    /UBND-TH                Bình Thuận, ngày    31    tháng 01 năm 2023 

 

LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁNG 02/2023 

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 theo Nghị 

quyết số 13-NQ/TU, ngày 06/12/2022 và Kết luận số 675-KL/TU, ngày 

28/12/2022 của Tỉnh ủy và các nhiệm vụ triển khai tại Hội nghị triển khai Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ngay từ đầu năm. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại 

kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; 

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công 

trình đầu tư công; 

- Chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình 

Thuận - Hội tụ xanh”;  

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tiêm vắc xin 

phòng, chống dịch Covid-19; 

- Chỉ đạo 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. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

 

01 

(Thứ tư) 

Sáng 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 

(Chủ tịch, 

Đ/c Đăng) 

(Đ/c Minh) 

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

tháng 02/2023 
(Đ/c Minh) 

02 

(Thứ năm) 

 

Sáng 

 

- Dự Lễ Khánh thành công trình Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy 

Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ. 

- Dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực 

tuyến với địa phương tình hình kinh tế - xã hội. 

(Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch) 

(Đ/c Dũng) 

Chiều 

- Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo 

dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ 

năm 2023. 

- Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp dân. 

(Đ/c Minh) 
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03 

(Thứ sáu) 

Sáng 

- Từ 07 giờ 00 phút – 08 giờ 00 phút: Viếng Chủ tịch Hồ 

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

Thuận nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023). 

- Họp Hội đồng tư vấn và giải quyết khiếu nại và tranh 

chấp đất đai của tỉnh để họp bàn, thảo luận đối với khiếu 

nại của bà Lê Thị Ngọc. 

(Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch) 

 

 

(Đ/c Đăng) 

Chiều 
- Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của 

Chính phủ. 
(Đ/c Minh) 

05 

(Chủ nhật) 
Sáng 

- Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 

03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội 

và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và 

duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 và xúc tiến đầu tư vùng (tại Bình Định). 

 

(Chủ tịch) 

06 

(Thứ hai) 

Sáng - Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch) 

Chiều 
Nghe báo cáo tình hình khắc phục theo Thông báo kết luận 

số 252-TB/UBKTTW ngày 17/3/022 của Ủy ban Kiểm tra 

Trung ương. 

(Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch) 

07 

(Thứ ba) 

Sáng 

- Nghe báo cáo và đề xuất hướng xử lý các khoản nợ đã mua 

sắm của các công ty tư nhân đối với các mặt hàng vật tư, trang 

thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Cùng đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy đi cơ sở 

(làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh). 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

 

(Đ/c Đăng) 

Chiều 

- Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và sơ kết 6 tháng tăng cường 

tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy khu 

dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. 

- Đi khảo sát và làm việc về dự án hồ La Ngà 3 (huyện 

tánh Linh) 

(Chủ tịch) 

 

 

 

(Đ/c Đăng) 

08 

(Thứ tư) 

Sáng - Dự Hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân 2023 tại thị xã La Gi. (Chủ tịch) 

Chiều 
- Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh định kì (đánh giá 

nhiệm vụ tháng 01/2023) 

(Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch) 

09 

(Thứ năm) 

Sáng 

- Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh mở rộng Nghe báo cáo 

chuyên đề Phương án, tiến độ thu hồi tạo quỹ đất đấu giá 

dọc hai bên tuyến đường ĐT.706B 

(Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch) 

Chiều 

- Làm việc với Họp với Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về Quy hoạch chi tiết vùng đất vùng nước cảng biển Bình 

Thuận và Khu bến cảng Sơn Mỹ và các nội dung có liên 

quan đến lĩnh vực hàng hải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

(Chủ tịch, 

Đ/c Đăng) 

  

10 

(Thứ sáu) 
Sáng 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các doanh nghiệp du 

lịch trên địa bàn tỉnh. 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 
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- Nghe báo cáo tiến độ dự án Chung cư Cà Ty và kè Cà Ty  (Đ/c Đăng) 

Chiều 

- Gặp gỡ các doanh nghiệp để thông tin về Năm Du lịch 

quốc gia 2023. 

- Nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo việc chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nhà 

máy điện gió Hòa Thắng 1.2 thuộc địa bàn hành chính xã Hòa 

Thắng và thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

 

(Đ/c Đăng) 

13 

(Thứ hai) 

Sáng - Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch) 

Chiều 

- Họp Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - 

Hội tụ xanh: Nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo 

cáo về kịch bản Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các tồn tại 

liên quan đến khu đất đã thu hồi của Công ty TNHH Thuận 

Phước tại xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

 

(Đ/c Đăng) 

14 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với tập thể Ban Thường 

vụ Thành ủy Phan Thiết, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về 

kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm vụ trọng 

tâm trong thời gian tới 

(Chủ tịch, 

Đ/c Đăng) 

 

15 

(Thứ tư) 

Sáng 

- Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-

CT/TU, ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy 

mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, 

công tác và Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 15/8/2013 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

(Chủ tịch) 

Chiều 

- Họp chi bộ 1 định kì. 

- Họp chi bộ 4 định kì. 

- Làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển 

khai công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 

2023 và giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

(Chủ tịch)  

(Đ/c Đăng) 

 

(Đ/c Minh) 

16 

(Thứ năm) 

Sáng 

- Cùng dự với Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến 

tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, bất cập trong phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

(Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch) 

Chiều 

- Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2023 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

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

dạng các loại hình sản phẩm du lịch tỉnh Bình Thuận đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

(Chủ tịch) 

 

(Đ/c Đăng) 

 

(Đ/c Minh) 

17  Sáng 
- Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh mở rộng nghe Sở Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo vụ việc vi phạm quy định 

(Chủ tịch,  

Phó Chủ tịch) 
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(Thứ sáu) về quản lý đất đai xảy ra tại huyện Hàm Tân.  

Chiều 

- Giải quyết nội dung liên quan đến việc thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS - CoV - 2 

tại các cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19 do 

Bệnh viện đa khoa tỉnh phụ trách 

(Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch) 

Cả 

ngày 
- Làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII (Đ/c Đăng) 

20 

(Thứ hai) 

Sáng - Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch) 

Chiều 

- Làm việc với Nhà đầu tư BOT dự án Cảng hàng không 

Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng. 

- Đoàn Giám sát-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với 

UBND tỉnh việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và 

Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận 

(Chủ tịch, 

Đ/c Đăng) 

 

(Đ/c Minh) 

21 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày 
- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(Chủ tịch, 

Đ/c Đăng) 

Sáng - Họp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch (Đ/c Minh) 

22 

(Thứ tư) 

Sáng 

- Tỉnh ủy tổ chức 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, 

Phó Chủ tịch) 

Chiều 

- Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh mở rộng nghe báo cáo 

liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án 

Đường Lê Duẩn. 

(Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch) 

23 

(Thứ năm) 

Sáng 
- Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc triển khai dự 

án Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh. 

(Chủ tịch, 

Đ/c Minh) 

Chiều - Thăm và làm việc với huyện Tuy Phong. (Chủ tịch) 

Cả 

ngày 
- Đi kiểm tra tiến độ đường ĐT 719, 719B và cao tốc. (Đ/c Đăng) 

24 

(Thứ sáu) 

Sáng 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy thăm một số cơ sở y tế nhân 

dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/02/1955 - 27/02/2023). 

(Đ/c Minh) 

Chiều - Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh (thông tin thời sự) . (Chủ tịch) 

27 

(Thứ hai) 

Sáng 

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

Thường trực tháng 02/2023. 

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

Tỉnh ủy. 

(Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch) 

 

(Chủ tịch) 

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

khăn, vướng mắc. 

(Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch) 
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28 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày 
- Hội nghị Tỉnh ủy. 

(Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch) 

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.Thuần. 

                TL. CHỦ TỊCH 

        CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

          

             Nguyễn Ngọc Nam  
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