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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:    5150   /UBND-TH                 Bình Thuận, ngày  31  tháng 12 năm 2020 

 

LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁNG 01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 
- Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết số 02-

NQ/TU ngày 26/11/2020 và Kết luận số 11-KL/TU ngày 28/12/2020 của Tỉnh ủy. 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 bảo 

đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19, giữ vững an ninh, trật tự cuối năm trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác bình ổn giá cả, kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, 

bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh ở người, vật nuôi, cây 

trồng. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

 

04 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 

06/01/2021) và tổng kết công tác nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh khóa XIV (2016 - 2021). 

(Đ/c Hai) 

 (Đ/c Hòa) 

05 

(Thứ ba) 

 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Nghe Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh báo cáo phương án Cửa ra số 7 công trình thoát 

nước phía hạ lưu Đường ĐT706B.  

- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1, Hội nghị cán bộ chủ 

chốt, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 06 về công tác cán bộ. 

(CT,PCT) 

 

 

 (CT,PCT) 

06 

(Thứ tư) 

 

Sáng 

 

Chiều 

- Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025. 

- UBND tỉnh tiếp dân. 

- Dự họp mặt chức sắc, tôn giáo, người tiêu biểu đầu năm 2021 do Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức. 

- Dự họp cùng Thường trực HĐND tỉnh thông qua các nội dung kỳ 

họp chuyên đề lần 8. 

(CT, PCT) 

 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

07-08 

(Thứ năm-

Thứ sáu) 

 

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2) 
(Đ/c Hai, 

Đ/c Phong) 

07 

(Thứ năm) 
Sáng - Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Ngành Thanh tra tỉnh năm 2020, 

triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

(Đ/c Hòa) 

 

08 

(Thứ sáu) 
Sáng 

 

- Dự Lễ tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công 

nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II năm 2020. 

(Đ/c Hòa) 

 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
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Chiều - Họp giải quyết kiến nghị của Bệnh viện Đa khoa An Phước. (Đ/c Hòa) 

    

11 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Dân tộc năm 2020 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2021. 

- Kiểm tra thực địa các dự án: Đường ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê 

Gà và đường ĐT.719 đoạn Kê Gà – Tân Thiện. 

- Họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đánh giá tình hình, kết quả 

công tác tôn giáo năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 

2021. 

- Họp Ban Chỉ đạo thảo luận, bỏ phiếu xét đề nghị công nhận xã Vĩnh 

Tân, huyện Tuy Phong; xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình; xã Đức 

Thuận, huyện Tánh Linh; xã Tân Bình, thị xã La Gi đạt chuẩn xã nông 

thôn mới năm 2020 và thành phố Phan Thiết hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới năm 2020. 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Phong) 

 

(Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Hòa) 

 

 

(Đ/c Phong) 

 

12 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 3) 

 

- Tiếp chào xã giao Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh và Bắc 

Ai-Len. (Từ 8 giờ-8 giờ 45) 

- Họp Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

(Đ/c Hai, 

Đ/c Phong) 

(Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Phong) 

13 

(Thứ tư) 

(mùng 01 

tháng chạp) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường Lê Duẩn, thành phố Phan 

Thiết. 

- Họp Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh nội dung chuyên đề 

“Gặp mặt doanh nghiệp du lịch chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc do ảnh hưởng dịch Covid-19”. 

- Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 

(Đ/c Hai, 

Đ/c Phong) 

 

(Đ/c Hòa) 

 

 

(CT,PCT) 

14 

(Thứ năm) 

(mùng 02 

tháng chạp) 

 

 

 

 

Sáng 

 

 

  

 

 

 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ năm 2021. 

- Dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 04, 

nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

- Nghe báo cáo phương án tuyến và ranh giải phóng mặt bằng dự 

án Kè phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

gắn với cải tại môi trường sông Cà Ty (Bờ tả sông đoạn từ cầu 

Dục Thanh đến cầu Bát Xì). 

- Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh 

đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020, 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

- Dự tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 của 

Hội Nông dân tỉnh. 

(Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

 

 

 

(Đ/c Hòa) 

 

 

(Đ/c Phong) 

 

15 

(Thứ sáu) 

(mùng 03 

tháng chạp) 

 

 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- Dự tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2020, triển 

khai nhiệm vụ năm 2021. 

- Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện và triển khai dự án “Ứng 

dụng công nghệ viễn thám sử dụng ảnh vệ tinh phục vụ công tác 

quản lý, giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”. 

- Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành 

Bảo hiểm xã hội.  

- 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 

 (Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

 

 

(Đ/c Hòa) 

 

 (Đ/c Phong) 
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phía Đông qua địa bàn tỉnh Bình Thuận 

    

18 

(Thứ hai) 

(mùng 06 

tháng chạp) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 

2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Dự kỳ họp chuyên đề thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 

 (Đ/c Hai) 

(Đ/c Phong) 

 

(CT,PCT) 

19 

(Thứ ba) 

(mùng 07 

tháng chạp) 

 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- Hội nghị về công tác cán bộ. 

 

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

hội tỉnh về tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng năm 

2021. 

- Nghe báo cáo tổng kết giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 

(Đ/c Hai, 

Đ/c Phong) 

(Đ/c Hòa) 

 

 

(CT,PCT) 

20 

(Thứ tư) 

(mùng 08 

tháng chạp) 

 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp năm 

2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương 

hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. 

- Dự Hội nghị Tổng kết ngành Công thương năm 2020. 

- Dự Hội nghị tổng kết ngành Thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ 

năm 2021. 

- Họp Ban Chỉ đạo 35-16 đánh giá kết quả năm 2020 và triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương 

hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ngành Giao thông vận tải. 

(Đ/c Hai) 

  

(Đ/c Hòa) 

 

 

(Đ/c Phong)  

(Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

21 

(Thứ năm) 

(mùng 09 

tháng chạp) 

Sáng 

Chiều 

- Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 07. 

- Dự gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 (Từ 15 giờ 30 

đến 17 giờ). 

(CT,PCT) 

(CT,PCT) 

22 

(Thứ sáu) 

(mùng 10 

tháng chạp) 

 

Sáng 

 

 

Chiều 

 

- Họp tháo gỡ các dự án du lịch. 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Tài nguyên và Môi trường 

năm 2020 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021. 

- Dự Tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2020, 

triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

- Dự Hội nghị tổng kết ngành Thống kê năm 2020 triển khai 

kế hoạch nhiệm vụ năm 2021. 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Phong) 

 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

23 

(Thứ bảy) 
Sáng - Dự Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty 

TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận. 

(Đ/c Hòa) 

24/01-02/02 

(từ ngày 12 

đến ngày 21 

tháng chạp) 

 

Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

 

(Đ/c Phong) 

    

25 

(Thứ hai) 

(13 tháng 

chạp) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Họp rà soát các vấn đề liên quan đến dự án của Công ty TNHH 

Đầu tư Sài Gòn, Công ty TNHH Phát triển S.I; Công ty TNHH 

Điện thương mại kỹ thuật Sài Gòn. 

- Họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống Covid – 19. 

(Đ/c Hòa) 

 

 

(Đ/c Hòa) 

26 

(Thứ ba) 

(14 tháng 

chạp) 

Sáng 

 

 

- Dự Tổng kết hoạt động ngành Ngân hàng năm 2020 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2021. 

 

(Đ/c Hòa) 

 

 

27 Sáng - Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. (CT,PCT) 



 
4 

(Thứ tư) 

(15 tháng 

chạp) 

Chiều - Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

(Đ/c Hòa) 

28 

(Thứ năm) 

(16 tháng 

chạp) 

Sáng 

 

Chiều 

 

- Dự Hội nghị Tổng kết công tác Văn phòng UBND tỉnh năm 

2020. 

- Dự Hội nghị Tổng kết công tác đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh 

năm 2020. 

(CT,PCT) 

 

(CT,PCT) 

29 

(Thứ sáu) 

(17 tháng 

chạp) 

Sáng - Thăm, chúc Tết một số tổ chức, cá nhân. (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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