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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:  1490    /UBND-TH                 Bình Thuận, ngày  29   tháng 4 năm 2021 

 

LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁNG 5/2021 

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 

- Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 theo Kết luận số 165-

KL/TU, ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: “Vừa thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội”. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 17/11/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu 

cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

 

 

04 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

 

(Chủ tịch) 

 

05 

(Thứ tư) 

 

Cả 

ngày 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị tập huấn kỹ năng cho ứng cử viên đại biểu Quốc 

hội khóa XV (cư trú trên địa bàn tỉnh) và ứng cử viên đại biểu 

HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021- 2026. 

- UBND tỉnh tiếp dân. 

- Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã 

Việt Nam. 

(Chủ tịch, 

Đ/c Phong-

PCT) 

(Chủ tịch) 

(Đ/c Phong-

PCT) 

06 

(Thứ năm) 
Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- Tiếp xúc cử tri địa bàn Ma Lâm tại trụ sở thị trấn Ma Lâm, 

huyện Hàm Thuận Bắc.  

- Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh 

niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội về việc thực hiện Luật 

Du lịch. 

- Tiếp xúc cử tri địa bàn Hàm Chính tại trụ sở xã Hàm Chính, 

huyện Hàm Thuận Bắc.  

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Sovico. 

 (Chủ tịch) 

 

(Đ/c Hòa) 

 

 

(Chủ tịch) 

 

 (Đ/c Hòa) 

07 

(Thứ sáu) 
Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

 

 

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1). 

- Làm việc với Tổ kiểm toán nhà nước về kiểm toán Chương trình 

“Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” tại 

18 tỉnh (Chương trình PforR). 

- Nghe báo cáo Cuộc thi ý tưởng “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan 

Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE số 1 khu vực và thế giới vào 

năm 2030”. 

(Chủ tịch) 

 (Đ/c Phong-

PCT) 

 

 

(CT,PCT) 

 

    

10 Sáng - Họp Thường trực Tỉnh ủy (trong đó có nội dung cho ý kiến về  (Chủ tịch) 



 
2 

(Thứ hai) 

 
 

 

 

 

Chiều 

Phương án, tiến độ thu hồi, tạo quỹ đất đấu giá 02 bên đường ĐT 

706B, ĐT 719B, đường từ Hàm Kiệm đi Tiến Thành). 

- Tiếp xúc cử tri địa bàn Hưng Long, địa bàn Bình Hưng tại trụ sở 

phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết. 

- Từ 14 giờ - 15 giờ: Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực BCĐ 

bầu cử tỉnh họp trực tuyến với Thường trực cấp ủy cấp huyện và 

Thường trực BCĐ bầu cử các huyện, thị xã, thành phố. 

- Tiếp xúc cử tri địa bàn Thanh Hải, địa bàn Phú Hài, tại trụ sở 

phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết. 

 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

(Chủ tịch) 

 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

11 

(Thứ ba) 
Cả 

ngày 

- Dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 11 - HĐND tỉnh khóa X và dự Hội 

nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 (CT,PCT) 

12 

(Thứ tư) 

 

Sáng 

 

Chiều 

- Họp nghe báo cáo khó khăn vướng mắc xác định giá đất cụ thể các 

dự án trên địa bàn tỉnh. 
- Họp nghe báo cáo, chỉ đạo giải quyết các hồ sơ đăng ký đầu tư 

dự án khu dân cư, khu đô thị, nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh; 

Quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. 

(CT,PCT)  

 

(CT,PCT) 

 

13 

(Thứ năm) 
Sáng 

 

 

Chiều 

 

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

- Tiếp xúc cử tri địa bàn Xuân An tại trụ sở phường Xuân An, 

thành phố Phan Thiết.  

- Tiếp xúc cử tri địa bàn Hàm Tiến, địa bàn Mũi Né tại trụ sở 

phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Phong-

PCT) 

(Đ/c Phong-

PCT) 

14 

(Thứ sáu) 

 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- Đi thực tế kiểm tra tiến độ đầu tư dự án Khu chung cư nhà ở xã 

hội Phú Thịnh của Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động 

sản Phú Thịnh. 

- Tiếp xúc cử tri địa bàn Phú Thủy tại trụ sở phường Phú Thủy, 

thành phố Phan Thiết. 

- Tiếp xúc cử tri địa bàn Hàm Đức tại trụ sở xã Hàm Đức, huyện 

Hàm Thuận Bắc. 

- Tiếp xúc cử tri địa bàn Thiện Nghiệp tại trụ sở xã Thiện Nghiệp, 

thành phố Phan Thiết. 

(Đ/c Hòa) 

 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

(Chủ tịch) 

 

(Đ/c Phong-

PCT) 

15 

(Thứ bảy) 
Sáng 

 

Chiều 

- Tiếp xúc cử tri địa bàn Hàm Liêm, địa bàn Hàm Hiệp tại trụ sở 

xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. 

- Tiếp xúc cử tri địa bàn Phú Long, địa bàn Hàm Thắng tại trụ sở 

thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc. 

(Chủ tịch) 

 

(Chủ tịch) 

    

17 

(Thứ hai) 

 

Sáng 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị sơ kết 06 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự 

năm 2015, giai đoạn 2016-2021. 

- Từ 14 giờ - 15 giờ 15 phút: Họp với Ủy ban bầu cử tỉnh nghe 

báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử; tình hình giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử đại 

biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh và tiến độ tổ chức gặp gỡ, tiếp 

xúc cử tri để vận động bầu cử của người ứng cử. 

- Từ 15 giờ 30 phút - 17 giờ: Ủy ban bầu cử tỉnh họp trực tuyến 

với Thường trực Huyện ủy, Thường trực BCĐ và Ủy ban bầu cử 

cấp huyện. 

(Chủ tịch) 

 

(Chủ tịch) 

 

 

 

 

(Chủ tịch) 

18 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

Chiều 

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Họp Ban Tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh. 

- Làm việc với Tập đoàn Đất Xanh về xúc tiến đầu tư trên địa 

bàn tỉnh. 

(CT,PCT) 

(Đ/c Hòa) 

 (Chủ tịch) 

19 Sáng - Từ 07 giờ - 07 giờ 30 phút: Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại  (CT,PCT) 



 
3 

(Thứ tư)  

 

 

 

Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận nhân dịp kỷ niệm 

131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 

19/5/2021).  

- Từ 08 giờ - 11 giờ 30 phút: Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

 

 

 

(Chủ tịch) 

20 

(Thứ năm) 

 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Kiểm tra thực địa tiến độ triển khai dự án Đường bộ cao tốc Bắc 

– Nam phía Đông đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết. 

- Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai của 

tỉnh đối với trường hợp của bà Lê Thị Cúc (thường trú tại khu phố 

2, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết) - khiếu nại về việc bồi 

thường, hỗ trợ thuộc dự án sân golf Phan Thiết. 

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

(Chủ tịch) 

 

(Đ/c Hòa) 

 

 

 

(Đ/c Hòa) 

21 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

- Thăm, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân dịp Lễ Phật 

đản năm 2021 - PL.2565. 

- Đi kiểm tra công tác bầu cử. 

(Đ/c Hòa) 

 

(Chủ tịch) 

23 

(Chủ nhật) 
 - Bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND 

các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

(CT,PCT) 

    

24 

(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 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, 5 tháng đầu năm 2021 và triển 

khai nhiệm vụ trong thời gian đến. 

(CT,PCT) 

(Chủ tịch) 

(Chủ tịch, 

Đ/c Phong-

PCT) 

25 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

 

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Nghe báo cáo thực trạng, quy hoạch xây dựng chi tiết hai bên 

đường Lê Duẩn và việc thực hiện giai đoạn 2 của dự án Đường Lê 

Duẩn 

- Gặp mặt, làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư. 

(CT,PCT) 

(Chủ tịch) 

 

 

(Chủ tịch) 

26 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo liên quan đến việc 

ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2015/QĐ-

UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư; quy trình thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất và quy trình Chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng 

đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thời gian: ngày 

28/5/2021. 

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

- Nghe báo cáo dự án tiến độ dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, 

chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long và dự án 

Khu tái định cư của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Huy 

Hoàng. 

(Chủ tịch, 

Đ/c Phong-

PCT) 

 

 

 

 

(Đ/c Hòa) 

(Chủ tịch, 

Đ/c Hòa) 

 

 

27 

(Thứ năm) 
Cả 

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

28 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về dự án xây dựng trại 

chăn nuôi lợn giống GGP tại xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận 

Nam của Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ. 

- Họp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 

2020, 5 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trong thời gian đến. 

- Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 

(Chủ tịch) 

 

 

(Đ/c Hòa) 

 

(CT,PCT) 



 
4 

29 

(Thứ bảy) 

Sáng - Dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021. (Đ/c Hòa) 

31 

(Thứ hai) 

Sáng - Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xét khen cao đợt 2 năm 

2021. 

(Chủ tịch) 

(Chủ tịch) 

Nơi nhận:                                                                                   TL. CHỦ TỊCH     

- Thường trực Tỉnh ủy;                                                      Q. 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;                                                        Nguyễn Ngọc Nam 

- 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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