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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:    2035  /UBND-TH                Bình Thuận, ngày  01  tháng 6 năm 2020 

 
LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁNG 6/2020  

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 

- Chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2020. Tăng 

cường chỉ đạo các biện pháp phục hồi kinh tế sau thời gian cách ly xã hội theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết; 

phòng, chống nắng hạn, cháy rừng. 

- Chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ kỳ họp bất thường lần thứ 6 và kỳ 

họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X). 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

01 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Dự họp cùng Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo 

các tờ trình, nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường lần 6. 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hòa) 

 

02 

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

03 

(Thứ tư) 

Chiều - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1). 

 

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình giải quyết vụ án 

liên quan đến Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận. 

(Đ/c Hai, 

Đ/c Hải) 

(Đ/c Hai) 

04 

(Thứ năm) 

Sáng 

Chiều 

- UBND tỉnh tiếp dân. 

- Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW 

của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng. 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hai) 

 

 

05 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị trực tuyến với Bộ Công thương về hỗ trợ Doanh nghiệp 

SMEs tận dụng cơ hội thực thi hiệu quả EVFTA. 

- Dự họp cùng Thường trực HĐND nghe và cho ý kiến dự kiến 

chương trình giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2021; dự thảo các tờ 

trình, nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10. 

- Kiểm tra tiến độ triển khai công trình Biển Lạc-Hàm Tân; hệ thống 

kênh thủy lợi Tà Pao. 

- Làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương về dự án của Công 

ty Becamex. 

- Ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa UBND tỉnh 

Bình Thuận và Trường Đại học Tôn Đức Thắng. 

(Đ/c Hải) 

 

(Đ/c Hòa) 

 

 

(Đ/c Phong) 

 

(Đ/c Hai, 

Đ/c Hải) 

(Đ/c Hòa) 

    

08 

(Thứ hai) 

Sáng - Họp giao ban trực tuyến tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía 

Đông qua địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 (Đ/c Phong) 

 

 

09 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

- Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 

07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.  

(CT,PCT) 

 

 



 
2 

 

 

Chiều 

- Họp Sơ kết công tác Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp Covid-19. 

- Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh xét khen cao lần 2/2020. 

- Làm việc với Tập đoàn T&T về các Dự án. 

- Dự họp cùng Thường trực HĐND tỉnh về Dự thảo các tờ trình, nghị 

quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10; Tờ trình kèm dự thảo Nghị 

quyết thành lập Đoàn giám sát về thực hiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ 

trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực. 

(Đ/c Hòa)  

 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hải) 

 (Đ/c Phong) 

 

 

 

10 

(Thứ tư) 
 

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

11 

(Thứ năm) 
 

- Dự kỳ họp bất thường (lần 6), HĐND tỉnh khóa X. (CT,PCT) 

12 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

-  Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 3. 

 

- Họp giải quyết việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ 

gia đình đối với dự án Khu biệt thự Hòn Lan. 

-  Đối thoại giải quyết khiếu nại bà Lê Thị Liên (thường trú tại thị trấn 

Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc về việc đề nghị bán thêm 01 lô đất ở 

thuộc khu dân cư chợ Phú Long thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1A. 

- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2019, 4 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 

trong thời gian đến. 

- Dự họp cùng Thường trực HĐND tỉnh nghe báo cáo 6 tháng đầu năm 

2020 của UBND tỉnh về: Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các báo cáo 6 tháng 

đầu năm 2020 của Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh 

trình tại kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh, khóa X. 

(Đ/c Hai, 

Đ/c Hải) 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

 

 

(Đ/c Hai, 

Đ/c Phong) 

 

(Đ/c Hải) 

    

15 

(Thứ hai) 

Cả 

ngày 

Sáng 

 

 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy (cho ý kiến về nội dung và nhân sự Đại hội 

đại biểu các đảng bộ trực thuộc tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025). 

- Nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Lát vỉa hè, hệ 

thống thoát nước phần còn lại đường Nguyễn Tất Thành, thành 

phố Phan Thiết. 

(Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Hải) 

 

16 

(Thứ ba) 

Sáng 

Chiều 

 

 

 

 

- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 41. 

- Triển khai các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 

 

- Dự họp cùng Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến các báo 

cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các báo cáo 

chuyên đề khác (đầu tư phát triển, thu chi ngân sách,…) 6 tháng đầu 

năm 2020 của UBND tỉnh. 

- Dự Hội nghị (trực tuyến) tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-

CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

“Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại 

đạo đức xã hội”. 

(CT,PCT) 

(Đ/c Hai, 

Đ/c Phong) 

 (Đ/c Hải) 

 

 

 

(Đ/c Hòa) 

 

 

17 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

 

- Hội nghị trực tuyến giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với đồng chí Bí thư 

(cấp huyện) và Đảng ủy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố về rà 

soát kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2020 của 

Đảng ủy Quân sự tỉnh.  

- Nghe báo cáo công tác đền bù giải tỏa các Dự án: Khu dân cư số 2 - 

 (Đ/c Hai) 

 

 

 

(Đ/c Hải) 



 
3 

 

 

Chiều 

Đại lộ Hùng Vương, Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A; Khu 

dân cư Hùng Vương, Công viên Hùng Vương. 

- Dự khai mạc giải Bóng chuyền bãi biển vô địch quốc gia. 

- Nghe báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư dự án Đường Lê Duẫn, thành phố Phan Thiết. 

 

- Dự Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao 

giải báo chí tỉnh. 

 

 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Hai, 

Đ/c Hải, 

Đ/c Phong) 

(Đ/c Hòa) 

18 

(Thứ năm) 

Cả 

ngày 

Chiều 

 

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 4). 

 

- Họp rà soát các dự án du lịch chậm triển khai trên địa bàn thành phố 

Phan Thiết. 

- Họp Thường trực Ban Chỉ đạo nông thôn mới. 

(Đ/c Hai, 

Đ/c Hải) 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

19 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

 

 

 

 

 

- Dự Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh – PCI 2019 và lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh 

nghiệp nghe báo cáo tình hình khó khăn trong sản xuất kinh doanh 

do Covid-19”. 

- Dự Hội nghị điển hình tiên tiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh lần thứ  IV, năm 2020. 

- Dự họp cùng Thường trực HĐND tỉnh nghe báo cáo Các tờ trình, 

dự thảo nghị quyết trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 

thứ 10; Dự kiến nội dung và người trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp 

thứ 10 - HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát và dự thảo nghị quyết 

về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

(CT,PCT) 

 

 

 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

 

 

 

 

 

    

22 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

Chiều 

 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy (cho ý kiến về nội dung và nhân sự Đại 

hội đại biểu các đảng bộ trực thuộc tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025). 

- Dự Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần 

thứ  IV, năm 2020. 

- Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các công trình quan 

trọng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 (Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

23 

(Thứ ba) 

Sáng 

Cả 

ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. 

- Dự họp cùng Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến: Báo 

cáo thẩm tra, báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết giám sát việc 

giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp 

thứ 9, HĐND tỉnh; Các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10; Các văn bản quan 

trọng của UBND tỉnh và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm 

quyền của Thường trực HĐND tỉnh (nếu có). 

- Nghe báo cáo, tháo gỡ một số khó khăn liên quan đến dự án Khu 

du lịch Mimispa tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. 

- Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU của tỉnh. 

- Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

làm việc với Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

- Dự Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hải) 

 

 

 

 

 

 

(Đ/c Hòa) 

   

(Đ/c Phong) 

(Đ/c Hải) 

 

 

(Đ/c Hòa) 

 

24 

(Thứ tư) 
Sáng 

 

- Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình giảm nghèo bền vững 

tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020; phong trào thi đua “Bình 

(Đ/c Hòa) 

 



 
4 

 

 

 

 

 

Chiều  

Thuận chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, 

giai đoạn 2017 – 2020 và tổng kết đánh giá vai trò, hiệu quả của 

tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 

- Họp giao ban công tác môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 

- Nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo đề xuất phương án 

kiến trúc Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né. 

 

 

 

 

(Đ/c Phong) 

(Đ/c Hòa) 

25 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 

2011-2020 và báo cáo phân tích, đánh giá Chỉ số PaPi và Chỉ số Par 

Index năm 2019 của tỉnh. 

- Nghe báo cáo nội dung nâng cấp Phần mềm Quản lý văn bản và Điều 

hành theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Thông tư số 02/2019-TT-BNV của Bộ 

Nội vụ và phát triển phiên bản trên nền di động. 

- Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình Mở rộng quy 

mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra. 

(CT,PCT) 

 

 

(Đ/c Hòa) 

 

 

 

(Đ/c Phong) 

26 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

Chiều 

- Nghe báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công 06 tháng đầu năm 2020, 

triển khai các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian đến 

- Họp Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2020. 

(CT,PCT) 

 

(Đ/c Hai) 

    

29 

(Thứ hai) 

Sáng  

Chiều 

- Họp giao ban các Thường trực. 

- Hội nghị  trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 42. 

(CT,PCT) 

(CT,PCT) 

30 

(Thứ ba) 

Sáng 

Chiều 

- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 42 (tại Phan Thiết) 

- Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. 

(CT,PCT) 

(CT,PCT) 

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;                                                               Lê Quang Vinh 

- 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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