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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:  4711   /UBND-TH                Bình Thuận, ngày  01 tháng 12 năm 2020 

 

LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁNG 12/2020  

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 

- Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Chính phủ. 

- Chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2020. 

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, 

cây trồng và vật nuôi, nhất là phòng, chống Dịch Covid-19. Giữ vững tình hình an ninh, trật tự 

cuối năm. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

01-04 

(Thứ ba-

Thứ sáu) 

 

- Dự kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X. 

 

CT,PCT) 

 

01 

(Thứ ba) 

 

Sáng - Dự Hội nghị trực tuyến Mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới 

phòng, chống AIDS và tổng kết 30 năm công tác phòng, chống 

HIV/AIDS. 

(Đ/c Hòa) 

02 

(Thứ tư) 
Sáng - Làm việc với Đoàn kiểm tra 138/CP về công tác phòng chống tội 

phạm năm 2020. 

(Đ/c Phong) 

    

07 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

Chiều 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- UBND tỉnh tiếp dân. 

- Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 04 (khóa XIV). 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Phong) 

(CT,PCT) 

08 

(Thứ ba) 
Cả 

ngày 

- Tiếp xúc cử tri. (Đ/c Hai, Đ/c 

Hòa) 

09-10 

(Thứ tư-Thứ 

năm) 

 - Dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - năm 2020 tại 

Hà Nội. 

(Đ/c Hai) 

09 

(Thứ tư) 

Sáng - Họp giải quyết kiến nghị của Bệnh viện Đa khoa An Phước.  

- 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 tạo môi trường sông Cà Ty (Bờ tả sông đoạn từ cầu 

Dục Thanh đến cầu Bát Xì). 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Phong) 

10 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- Họp bàn về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án du lịch nghỉ 

dưỡng tại xã Tân Hải, thị xã La Gi. 

- Họp nghe báo cáo việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi 

trường đối với Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Làng Việt 

Nam. 

- Họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tháng 10 và 

tháng 11/2020. 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

 

 

(Đ/c Hòa) 

11 

(Thứ sáu) 

 
Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1) (CT,PCT) 
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14 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

  

 

- Nghe báo cáo Chương trình phát triển đô thị Phan Thiết. 

- Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo phương án bồi thường, thu 

hồi tạo quỹ đất hai bên đường ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà và 

đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành đoạn QL1 – ĐT.719B. 

(Đ/c Phong) 

(CT,PCT) 

15 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

Chiều 

- Họp UBND tỉnh thông qua Đề án nâng cao khả năng phòng thủ Phú 

Quý. 

- Họp giao ban công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường 

bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh. 

(CT,PCT) 

 

(Đ/c Phong) 

16 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh năm 2020. 

- Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc 

Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né. 

- Đối thoại 03 hộ dân khiếu nại lần 2 về đất Hàm Đức -  Hàm Thuận Bắc 

- Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo 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. 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

(Đ/c Phong) 

17 

(Thứ năm) 

Cả  

ngày 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 

năm 2021. 

- Họp rà soát các dự án du lịch chậm triển khai. 

- Nghe báo cáo phương án xử lý nợ của Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thủy lợi đối với các nhà thầu thi công 

- Sơ kết Đề án đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2016-2020. 

- Đối thoại giải quyết khiếu nại lần hai của bà Lê Thị Xua (thường trú tại xã 

Bình Thạnh, huyện Tuy Phong) về lĩnh vực đất đai. 

(Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Phong) 

 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Phong) 

18 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Làm việc với Tập đoàn Macquarie về dự án phát triển năng lương tái tạo. 

 

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

- Dự họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh (khóa X). 

(Đ/c Hai, Đ/c 

Phong) 

(Đ/c Hòa) 

 (Đ/c Phong) 

    

21 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

Chiều 

 

- Họp trực tuyến với các sở, ban, ngành, địa phương nghe báo cáo tổng 

kết thực hiện và giải ngân đầu tư công năm 2020. 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy.  

- Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại của tỉnh đối với vụ việc của 

bà Lê Thị Cúc (thường trú tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết), 

khiếu nại chưa được bồi thường thuộc dự án sân golf Phan Thiết. 

- Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo 

phương án đầu tư Khu dân cư Nam Lê Duẩn. 

(CT,PCT) 

 

 (Đ/c Hai) 

(Đ/c Hòa) 

 

 

(Đ/c Phong) 

22 

(Thứ ba) 

 - Từ 07 giờ – 07 giờ 45 phút: Viếng liệt sỹ tại nghĩa trang 

liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội 

nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020). 

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2). 

(CT,PCT) 

 

 

(CT,PCT) 

23 

(Thứ tư) 

Cả 

ngày 
- Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

(CT,PCT) 

24 

(Thứ năm) 

 
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 05. (CT,PCT) 

25-26 

(Thứ sáu-

Thứ bảy) 

Cả 

ngày 

- Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh: Kiểm điểm tập thể và các thành 

viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. 

(CT,PCT) 

 



 
3 

    

28 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

Chiều 

- Họp giao ban các Thường trực tháng 12/2020 (từ 8h – 9h30). 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy (từ 9h45 – 11h30). 

- Hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2020, triển 

khai nhiệm vụ năm 2021. 

(CT,PCT) 

(CT,PCT) 

(Đ/c Hai) 

 

Ngày 28 và 

sáng 29 

 - Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2020. (CT,PCT) 

29 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy về công tác cán bộ. (Đ/c Hai) 

30 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

 

- Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên cuối năm 2020. 

- Làm việc với Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh nghe báo cáo tình 

hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số 

kiến thiết năm 2020 và 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”. 

- Dự Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng 

(05/01/1966 – 05/01/2021).  

- Đối thoại giải quyết khiếu nại lần hai của bà Võ Thị Hai (thường trú tại 

xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết) về bồi thường đất đai liên quan 

đến dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tại xã Tiến 

Thành. 

- Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh. 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hòa) 

 

 

(Đ/c Phong) 

 

 

(Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Hòa) 

 

 

 

(Đ/c Phong) 

31 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

 

Tối 

- Nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình tiến độ thực hiện các dự 

án: Đường ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà, đường ĐT.719 đoạn 

Kê Gà – Tân Thiện và đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành đoạn QL1 – 

ĐT.719B. 

- 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. 

- Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020. 

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

- Dự Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2021. 

(Đ/c Hai, Đ/c 

Phong 

 

 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Phong) 

(CT,PCT) 

Thứ sáu, 

ngày 

01/01/2021 

 

- Nghỉ Tết Dương lịch 

 

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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