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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:    4984   /UBND-TH                 Bình Thuận, ngày   31   tháng 12 năm 2019 

 

LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

THÁNG 01 VÀ TUẦN ĐẦU THÁNG 02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 
- Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 theo Kết luận số 937-

KL/TU ngày 02/12/2019 và Kết luận số 943-KL/TU ngày 25/12/2019 của Tỉnh ủy. 

- Tổ chức chu đáo Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 

2020 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn. 

- 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: 

 

01 

(Thứ tư) 
 - Nghỉ tết Dương lịch 2020.  

02 

(Thứ năm) 

(mùng 08  

tháng chạp) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

 

 

 

 

- Từ 08 giờ - 8 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác 

cán bộ. 

- Từ 08 giờ 45 - 09 giờ 15: Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác 

cán bộ. 

- Từ 09 giờ 30 - 11 giờ 30: Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai 

kế hoạch năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải. 

- Dự lễ công bố Nghị quyết số 820/NQ-UBTVQH14 ngày 

21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn 

vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bình Thuận tại huyện Tuy Phong. 

- Dự lễ công bố Nghị quyết số 820/NQ-UBTVQH14 ngày 

21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn 

vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bình Thuận tại huyện Đức Linh. 

(Đ/c Hai, Đ/c 

Hải) 

(CT,PCT) 

 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Phong) 

 

(Đ/c Hải) 

 

 

(Đ/c Hòa) 

03 

(Thứ sáu) 

(mùng 09  

tháng chạp) 

Sáng 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. 

- Dự Hội nghị tổng kết ngành Thuế năm 2019. 

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

(CT, PCT) 

 

(Đ/c Hải) 

(Đ/c Hòa) 

04 

(Thứ bảy) 

(mùng 10  

tháng chạp) 

Cả 

ngày 

 

Sáng 

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1): Họp kiểm điểm tự 

phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019. 

- Dự Hội nghị Tổng kết ngành Bưu điện. 

(Đ/c Hai, 

Đ/c Hải) 

 

(Đ/c Hòa) 
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06 

(Thứ hai) 

(ngày 12  

tháng chạp) 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- Dự họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh (khóa X). 

 

- Dự kiểm điểm đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 2, 

nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

- Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 35. 

(Lãnh đạo 

UBND tỉnh) 

(Đ/c Hải) 

(Đ/c Hòa) 

 

(CT,PCT) 

 Ngày 07 và 

sáng ngày 

08 

 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục họp kiểm điểm tự phê bình và 

phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy năm 2019. 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hải)   

07 

(Thứ ba) 

(ngày 13  

tháng chạp) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về Quy định quản lý 

các khu du lịch, điểm du lịch, bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận và hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch 

quốc gia Mũi Né đến năm 2030. 

- Tiếp xúc cử tri. 

- Họp Ban Chỉ đạo bỏ phiếu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 

(Đ/c Hòa) 

 

 

  

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Phong) 

08 

(Thứ tư) 

(ngày 14 

tháng chạp) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công 

nhân, viên chức, lao động tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 

2020. 

- Tiếp xúc cử tri. 

- Thăm, chúc Tết Đầu lúa của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao 

huyện Bắc Bình. 

- Tiếp xúc cử tri. 

(Đ/c Hòa) 

 

 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Phong) 

 

(Đ/c Hòa) 

09 

(Thứ năm) 

(ngày 15 

tháng chạp) 

 

Cả 

ngày 

 

 

  

 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Công an tỉnh năm 2019 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2020. 

- Thăm, chúc Tết các tổ chức, cá nhân. 

- Sơ kết chương trình hợp tác năm 2019 tại Trường Đại học Tôn 

Đức Thắng. 

- Nghe Thanh tra tỉnh báo cáo và đề xuất xử lý vụ việc Ủy ban 

nhân dân huyện Tuy Phong cho ông Nguyễn Hoàng Anh thuê đất. 

- Trao đổi với Văn phòng Điều phối chương trình UNDP/GEF 

SGP về các vấn đề liên quan đến quản lý rác thải, rác thải nhựa và 

một số đề xuất hợp tác về rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh. 

(Đ/c Hai) 

 

(Đ/c Hải) 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

 

(Đ/c Phong) 

10 

(Thứ sáu) 

(ngày 16  

tháng chạp) 

Cả 

ngày 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Tiếp xúc cử tri. 

 

- Tiếp xã giao Đoàn cán bộ Tiểu khu quân sự 

Kampongchang/Quân khu đặc biệt/Quân đội Hoàng gia 

Campuchia sang thăm, chúc Tết nguyên đán. 

- Nghe báo cáo giải quyết vướng mắc việc đầu tư dự án Hệ thống 

cấp nước khu vực Hòa Thắng – Hòa Phú (giai đoạn 1) của Công 

ty CP Rạng Đông. 

- Dự Hội nghị Tổng kết ngành Công thương năm 2019. 

- UBND tỉnh tiếp dân. 

 (Đ/c Hai) 

 

(Lãnh đạo 

UBND tỉnh) 

 

(Đ/c Phong) 

 

 

 (Đ/c Hải) 

(Đ/c Phong) 

12-14 
 - Dự Hội nghị Lãnh đạo địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2020 

tại Đà Nẵng. 

(Đ/c Hòa) 

    

13 

(Thứ hai) 

(ngày 19      

tháng chạp) 

Sáng 

 

Chiều 

 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

 

- Dự Hội nghị Tổng kết ngành Xây dựng năm 2019. 

 

 (Đ/c Hai) 

 (Đ/c Hai) 

(Đ/c Hải) 

14-17  - Thăm, chúc Tết các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 
(CT,PCT) 

14 

(Thứ ba) 
Sáng 

 

- Dự Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

(Đ/c Hai, 

Đ/c Phong) 



 
3 

(ngày 20      

tháng chạp) 
 

 

 

Chiều 

- Thăm, chúc Tết các tổ chức, cá nhân. 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ tỉnh 

năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

- Dự Hội nghị triển khai công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

năm 2020. 

(Đ/c Hải) 

(Đ/c Hòa) 

 

 (Đ/c Hòa) 

 

15 

(Thứ tư) 

(ngày 21      

tháng chạp) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2). 

 

- Dự Hội nghị triển khai công tác ngành Lao động - Thương binh 

và Xã hội năm 2020. 

- Làm việc với Công ty Zarubezhneft của Nga và DEMEGROUP 

của Bỉ về việc thành lập các trang trại điện gió ngoài khơi và cơ sở 

hạ tầng điện gió ngoài khơi. 

- Dự Hội nghị Tổng kết ngành Thống kê năm 2019. 

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

- Làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện La Ngâu về giải quyết 

các nội dung liên quan đến dự án Thủy điện La Ngâu. 

(Đ/c Hai, 

Đ/c Hải) 

(Đ/c Hòa) 

  

 (Đ/c Hai, 

Đ/c Hải) 

 

(Đ/c Hải) 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Phong) 

16 

(Thứ năm) 

(ngày 22      

tháng chạp) 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- Thăm, chúc Tết công trình Hồ Sông Lũy. 

- Dự Hội nghị tổng kết ngành Kế hoạch và Đầu tư. 

- Dự họp mặt chức sắc, tôn giáo, người tiêu biểu đầu năm 2020 do 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức. 

- Dự Hội nghị tổng kết ngành Giao thông vận tải năm 2019. 

- Dự Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

năm 2019. 

- Dự Hội nghị tổng kết của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. 

- Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hải) 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

(Đ/c Hai, 

Đ/c Phong) 

(Đ/c Hải) 

 

(Đ/c Hòa) 

 

17 

(Thứ sáu) 

(ngày 23      

tháng chạp) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

 

- Dự Tổng kết ngành Ngân hàng nhà nước. 

- Dự Hội nghị tổng kết Hội Cựu chiến binh tỉnh năm 2019, triển khai 

nhiệm vụ năm 2020. 

- Dự Hội nghị Tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019. 

- Thăm chúc tết các đơn vị tại Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, La Gi. 

- Dự Hội nghị tổng kết năm 2019 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

- Dự Hội nghị Tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019. 

- Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác dân tộc năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020. 

(Đ/c Hải) 

(Đ/c Hòa) 

 

(Đ/c Phong) 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hải) 

(Đ/c Hòa) 

(Đ/c Phong) 

18 

(Thứ bảy) 

(ngày 24      

tháng chạp) 

 

Sáng - Từ 05 giờ 30 đến 07 giờ 30: Viếng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và 

viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh 

Bình Thuận. 

- Từ 08 giờ đến 09 giờ 30: Dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020). 

- Từ 10 giờ đến 12 giờ: Dự gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân  Canh 

Tý 2020  

 

 

 

(CT,PCT) 

 

    

20 

(Thứ hai) 

(26 tháng 

chạp) 

Sáng 

 

 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

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

 

 

(Đ/c Hai) 

(Đ/c Hòa) 

21 

(Thứ ba) 

(27 tháng 

chạp) 

 - Kiểm tra tình hình chuẩn bị phục vụ du khách ở một số Khu 

du lịch trong dịp Tết. 

(Đ/c Hòa) 

 



 
4 

22 

(Thứ tư) 

(28 tháng 

chạp) 

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

24 

(Tối 30 

tháng chạp) 

Tối - Dự chương trình nghệ thuật Lễ hội giao thừà Xuân Canh Tý năm 

2020. 

(CT,PCT) 

Từ  ngày 

23-29 

 
Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

 

    

30 

(Thứ năm) 

(Mùng 06 

tháng giêng) 

Sáng 

 

 

- Từ 08 giờ 30 phút: Hội nghị trực tuyến với các ngành, các huyện, 

thị xã, thành phố về tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

(CT,PCT) 

 

 

31 

(Thứ sáu) 

(Mùng 07 

tháng giêng) 

Sáng 

 

Chiều 

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

2019. 

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

năm 2019. 

(CT,PCT) 

 

(CT,PCT) 

    

Thứ hai 

Ngày 03/2 

Sáng 

Tối 

- Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020). 

(Đ/c Hai) 

(CT,PCT) 

Thứ ba,  

ngày 04/2  

 

Sáng - Cùng Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban trực tuyến với Thường 

trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh định kỳ quý 

IV/2019. 

- Nghe Chủ đầu tư báo cáo tiến độ triển khai Hồ Ka Pét. 

(Đ/c Hai) 

 

 

(Đ/c Phong) 

Thứ tư,  

ngày 05/2  

 

Sáng - Đối thoại giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Thái Thị Thu về việc 

giao đất ở tái định cư cho hộ bà Thái Thị Thu trú tại khu phố Nam 

Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam. 

(Đ/c Hòa) 

Thứ năm, 

ngày 06/02 

Sáng - Dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2019, triển khai nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2020. 

(Đ/c Hòa) 

Thứ sáu, 

ngày 07/02 

 - Lãnh đạo UBND tỉnh đi cơ sở. (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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