
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          
                                                                                         

Phụ lục 01 

Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 213  /QĐ-UBND 

Ngày   24   tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

1  
Cho ý kiến dự án Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến 

đường Ung Văn Khiêm) và Chung cư sông Cà Ty 

UBND thành 

phố Phan Thiết 
Đã trình 01/2022 01/2022 1  ĐTQHXD 

2  
Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
01/2022   3/2022 Tổng hợp 

3  

Nghị quyết về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên 

địa bàn tỉnh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
01/2022   3/2022 Tổng hợp 

4  

Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối 

với cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, 

hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn tỉnh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
01/2022   3/2022 KGVXNV 

5  
Nghị quyết về Chính sách khuyến khích và tôn vinh các bộ, 

công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh 
Sở Nội vụ Đã trình    02/2022 2 3/2022 KGVXNV 

6  

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thuộc chương trình 

mục tiêu y tế - dân số trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 

2025 

Sở Y tế 01/2022   3/2022 KGVXNV 

7  
Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ 
Sở Y tế 01/2022   3/2022 KGVXNV 

                                           
1 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
2 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh  

8  
Cho ý kiến Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 (lần 1) 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
01/2022  02/2022 3  

Phòng  

Tổng hợp 

9  

Nghe báo cáo chuyên đề về “Tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về đất đai, sử dụng hiệu quả quỹ đất phục vụ phát 

triển kinh tế, xã hội” 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
 01/2022 02/2022 4  Kinh tế 

10  

Nghe báo cáo chuyên đề về “Xác định giá đất để tính tiền thuê 

đất, tiền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn 

tỉnh” 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
 01/2022  02/2022 5  Kinh tế 

11  Nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
 01/2022 02/2022 6  ĐTQHXD 

12  
Cho ý kiến về Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
01/2022  02/2022 7  ĐTQHXD 

13  
Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Sở Tài chính  01/2022   Tổng hợp 

14  
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh 

Bình Thuận (1992-2022) 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và  

Du lịch 

01/2022    KGVXNV 

15  

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về đẩy mạnh huy động các nguồn 

lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
02/2022    ĐTQHXD 

                                           
3 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022) trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quý I/2022. 
4 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
5 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
6 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
7 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

2025. 

16  

Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh (Khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và  

Du lịch 

02/2022    KGVXNV 

17  

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

02/2022    KGVXNV 

18  

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022 

Sở Tư pháp  02/2022   NCKSTTHC 

19  

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển công nghiệp đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 

Sở Công 

Thương 
02/2022    Kinh tế 

20  Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tỉnh 
Sở Tài nguyên 

và Môi trương 
02/2022    Kinh tế 

21  
Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị 

giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

02/2022   3/2022 Kinh tế 

22  
Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp 

xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 

Sở Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

02/2022   3/2022 KGVXNV 

23  

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng 

cao trong nước làm việc tại tỉnh 

Sở Nội vụ 02/2022  3/2022 8 3/2022 KGVXNV 

                                           
8 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

24  

Chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ Chính trị (hoặc Ban Bí thư 

Trung ương Đảng) về: (i) Báo cáo Tổng kết 10 năm kết quả 

thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/11/2013 của Bộ 

Chính trị (khóa XI) về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội 

XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2010 - 2015 và một số chủ trương phát triển tỉnh 

Bình Thuận đến năm 2020; (ii) Kết quả 01 năm thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

(iii) Kết quả 1,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kiến nghị 

một số chủ trương, định hướng tạo điều kiện thuận lợi cho 

tỉnh Bình Thuận phát triển mạnh về kinh tế biển, năng lượng, 

du lịch trong thời gian tới 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
02/2022  3/2022 9  Tổng hợp 

25  
Nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

3 tháng đầu năm 2022 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
3/2022  3/2022 10   

26  
Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống 

nhân dân tỉnh Bình Thuận 

Sở Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

3/2022  4/2022 11  KGVXNV 

27  
Nghe báo cáo chuyên đề về thu hút đầu tư, vận hành các nhà 

máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
 3/2022 4/2022 12  Kinh tế 

28  Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện 
Sở Tài nguyên 

và Môi trương 
3/2022    Kinh tế 

                                           
9 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022), trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quý II/2022. 
10 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
11 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022) trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quý II/2022. 
12 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

29  

Phương án khung giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại 

chỗ trên địa bàn tỉnh (chợ đầu mối từ ngân sách và ngoài ngân 

sách)  

Sở Công 

Thương 
 3/2022   Kinh tế 

30  
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh 
Thanh tra tỉnh 3/2022    NCKSTTHC 

31  
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Dân tộc 
Ban Dân tộc 3/2022    NCKSTTHC 

32  
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Sở Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

3/2022    NCKSTTHC 

33  

Bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu 

giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc 

cho thuê đất trên địa bàn tỉnh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
3/2022    ĐTQHXD 

34  
Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân 

lực y tế là bác sĩ của tỉnh 
Sở Nội vụ 3/2022  5/2022 13 

Giữa 

năm 
KGVXNV 

35  
Nghị quyết về Chính sách đối với hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

3/2022   
Giữa 

năm 
KGVXNV 

36  

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập, trẻ em và giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm 

non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh  

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
3/2022   

Giữa 

năm 
KGVXNV 

37  Nghị quyết Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa Sở Giáo dục và 3/2022   Giữa KGVXNV 

                                           
13 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 Đào tạo năm 

38  
Nghị quyết quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 
3/2022   

Giữa 

năm 
KGVXNV 

39  
Nghị quyết về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong liñh vực Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

3/2022   
Giữa 

năm 
Tổng hợp 

40  
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 
Ban Dân tộc 3/2022   

Giữa 

năm 
Kinh tế 

41  

Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, 

thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng 

nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra 

khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

3/2022   
Giữa 

năm 
Kinh tế 

42  
Phương án quy hoạch phân khu và tạo quỹ đất đấu giá 02 bên 

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

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
 4/2022 5/2022 14  ĐTQHXD 

43  
Cho ý kiến Đề án phát triển ngành Y tế tỉnh Bình Thuận đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 
Sở Y tế  4/2022 5/2022 15  KGVXNV 

44  
Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

trồng sang mục đích khác 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

4/2022   
Giữa 

năm 
Kinh tế 

45  

Nghị quyết về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tỉnh 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

4/2022   
Giữa 

năm 
Tổng hợp 

46  Nghị quyết quy định chế độ chính sách cho lực lương cốt cán Sở Tài chính 4/2022  5/2022 16 Giữa Tổng hợp 

                                           
14 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
15 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
16 Trình Thường trực Tỉnh ủy 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 

47  

Nghị quyết quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên 

địa bàn tỉnh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
4/2022   

Giữa 

năm 
Tổng hợp 

48  

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường và 

phương án cải tạo môi trường phục hồi môi trường bổ sung 

đối với các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (Thay 

thế Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của 

HĐND tỉnh) 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
4/2022   

Giữa 

năm 
Tổng hợp 

49  

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 

44/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết trên địa bàn tỉnh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
4/2022   

Giữa 

năm 
Tổng hợp 

50  

Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò, báo cáo khai thác, sử 

dụng nước dưới đất; báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, 

nước biển; báo cáo xả nước thải vào nguồn nước và báo cáo 

xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh (Điều 

chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND ngày 

30/3/2018 của HĐND tỉnh) 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
4/2022   

Giữa 

năm 
Tổng hợp 

51  

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ 

chức thi (xét) tuyển công chức (bao gồm công chức cấp xã), 

viên chức; thi (xét) nâng ngạch công chức; thi (xét) thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức  

Sở Nội vụ 4/2022   
Giữa 

năm 
Tổng hợp 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

52  
Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 

2021- 2030 
Sở Nội vụ 4/2022   

Giữa 

năm 
KGVXNV 

53  

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn, rủi ro trong cuộc sống trên địa 

bàn tỉnh 

Sở Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

4/2022   
Giữa 

năm 
KGVXNV 

54  
Nghị quyết về Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc 

gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

4/2022  5/2022 17 
Giữa 

năm 
ĐTQHXD 

55  

Nghị quyết về Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu 

công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hàm Tân, La Gi tỉnh Bình 

Thuận 

Ban Quản lý 

các Khu Công 

nghiệp 

4/2022   
Giữa 

năm 
ĐTQHXD 

56  

Quy định về chính sách ưu đãi nhà, đất đối với các hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 

dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh 

(Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 

26/5/2015 và Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 

03/3/2017 của UBND tỉnh) 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
4/2022    KGVXNV 

57  
Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, 

phòng, chống đuối nước năm 2022 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

 4/2022   KGVXNV 

58  
Các báo cáo chuyên đề phục vụ kỳ họp thường lệ (giữa năm 

2022) của HĐND tỉnh 
Các sở, ngành 5/2022   

Giữa 

năm 
Các phòng 

59  Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 Sở Kế hoạch 5/2022  6/2022 18  Tổng hợp 

                                           
17 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022).  
18 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022) trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quý II/2022. 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2022 

và Đầu tư 

60  
Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 20212030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
5/2022  7/2022 19 

Giữa 

năm 
Tổng hợp 

61  

Nghe báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 

07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, 

SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021-2025 

Sở Nội vụ  5/2022 7/2022 20  NCKSTTHC 

62  

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU 

ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

(khóa XIII) về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/TW 

ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập 

kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xa ̃hội trong bối 

cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới 

Sở Công 

Thương 
5/2022    KGVXNV 

63  

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 

sách 6 tháng đầu năm 2022 và các Báo cáo trình HĐND tỉnh 

tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 

Các sở, ngành 5/2022    Các phòng 

64  
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 cấp huyện 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
6/2022    Kinh tế 

65  
Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh 
Sở Tư pháp  6/2022   NCKSTTHC 

                                           
19 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022) trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quý III/2022. 
20 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

66  
Chương trình phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

6/2022    KGVXNV 

67  

Quyết định ban hành lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc 

khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải đối với đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh 

Sở Xây dựng 6/2022    ĐTQHXD 

68  

Chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút các dự án sản xuất các 

thiết bị điện, linh kiện phục vụ phát triển công nghiệp năng 

lượng tái tạo, lắp ráp máy móc, ô tô, xe máy 

Sở Công 

Thương 
6/2022    Kinh tế 

69  Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 
Sở Tài nguyên 

và Môi trương 
6/2022    Kinh tế 

70  
Phương án bố trí, quy hoạch Quảng trường tỉnh và Bảo tàng 

tỉnh 
Sở Xây dựng 6/2022  8/2022 21  ĐTQHXD 

71  

Nghe báo cáo chuyên đề về rà soát các quy hoạch “treo” kéo 

dài nhiều năm, gây bức xúc và làm ảnh hưởng đến cuộc sống 

của người dân 

Sở Xây dựng 6/2022  8/2022 22  ĐTQHXD 

72  

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 

01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách 

nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp 

hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Sở Nội vụ  7/2022 9/2022 23  NCKSTTHC 

73  
Nghe báo cáo chuyên đề về quy hoạch, quản lý nghĩa trang; 

thu hút đầu tư các dự án lò hỏa táng, công viên sinh thái trên 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
 7/2022 9/2022 24  KGVXNV 

                                           
21 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
22 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
23 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022 
24 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

địa bàn tỉnh 

74  

Phương án quy hoạch, quản lý, sử dụng: (i) Khu vực Đồi Cát 

Bay, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết: (ii) Khu vực Bàu 

Trắng; (iii) Đồi cát bay thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình 

(giáp tuyến đường Hòa Thắng – Hòa Phú) 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
 7/2022 9/2022 25  KGVXNV 

75  

Quyết định ban hành tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống 

thiên tai đối với việc quản lý, vận hành sử dụng công trình 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

7/2022    Kinh tế 

76  
Quy định phân công phân cấp về lập, điều chỉnh danh mục 

công trình kiến trúc có giá trị 
Sở Xây dựng  7/2022   ĐTQHXD 

77  

Đề án triển khai xây dựng, ban hành, công bố Hệ giá trị văn 

hóa và quy định về Chuẩn mực con người Bình Thuận gắn với 

giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

 8/2022 26   KGVXNV 

78  

Nghị quyết quy định Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất 

lượng cao nước ngoài làm việc tại tỉnh Bình Thuận (gộp 

chung chính sách đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài (Đề án 100) 

và thu hút nguồn nhân lực từ nước ngoài) 

Sở Nội vụ 8/2022  10/2022 27 
Cuối 

năm 
KGVXNV 

79  
Kế hoạch thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các doanh 

nghiệp, các tập đoàn lớn đầu tư vào Bình Thuận 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
9/2022    Kinh tế 

80  

Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và 

mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Công 

Thương 
9/2022    Kinh tế 

                                           
25 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
26 Trình Thường trực Tỉnh ủy tháng 10/2022. 
27 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

81  

Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 

08/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh ban 

hành về quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện 

Sở Tư pháp 9/2022    NCKSTTHC 

82  

Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 

15/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh ban 

hành điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng, phó 

trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị 

trực thuộc Sở Tư pháp. 

Sở Tư pháp 9/2022    NCKSTTHC 

83  Đề án xã hội hóa đội tuyển bóng đá tỉnh 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

 9/2022   KGVXNV 

84  
Quy định quản lý hoạt động đấu thầu dự án sử dụng nguồn 

vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
9/2022    ĐTQHXD 

85  
Nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

9 tháng năm 2022 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
9/2022  9/2022 28  Tổng hợp 

86  

Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp thôi việc đối với cán bộ 

và  người hoạt động không chuyên trách cấp xã xin thôi việc 

theo nguyện vọng 

Sở Nội vụ 9/2022   
Cuối 

năm 
NCKSTTHC 

87  

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và khởi 

nghiệp cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh 

Sở Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

9/2022   
Cuối 

năm 
KGVXNV 

88  
Nghị quyết quy định chế độ trực ngoài giờ đối với viên chức 

và lao động làm việc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy và 

Sở Lao động – 

Thương binh 
9/2022   

Cuối 

năm 
KGVXNV 

                                           
28 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và Xã hội 

89  

Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vối đối ứng của ngân sách 

địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Sở Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

9/2022   
Cuối 

năm 
KGVXNV 

90  
Nghị quyết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Sở Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

9/2022   
Cuối 

năm 
KGVXNV 

91  
Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp do ngân sách địa phương đảm bảo 

Sở Công 

Thương 
9/2022   

Cuối 

năm 
Kinh tế 

92  
Nghị quyết về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công 

nghiệp - đô thị - dịch vụ Hàm Tân, La Gi tỉnh Bình Thuận  

Ban Quản lý 

các Khu công 

nghiệp 

9/2022   
Cuối 

năm 
ĐTQHXD 

93  
Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

9/2022   
Cuối 

năm 
Tổng hợp 

94  

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biển 

Hòn Cau  

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

9/2022   
Cuối 

năm 
Tổng hợp 

95  
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 

2021 tỉnh Bình Thuận 
Sở Tài chính 9/2022   

Cuối 

năm 
Tổng hợp 

96  

Nghị quyết về Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục 

dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất năm 2023 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
9/2022  10/2022 

Cuối 

năm 
Kinh tế 

97  
Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

trồng sang mục đích khác 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 
9/2022  10/2022 

Cuối 

năm 
Kinh tế 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

triển nông thôn 

98  
Nghị quyết Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 

2023 của tỉnh 
Sở Nội vụ 9/2022  10/2022 

Cuối 

năm 
NCKSTTHC 

99  
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình 

Thuận năm 2023 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
10/2022  11/2022 29 

Cuối 

năm 
Tổng hợp 

100  

Nghị quyết dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận năm 2023 và phương án phân bổ chi ngân 

sách tỉnh năm 2023 

Sở Tài chính 10/2022  11/2022 30 
Cuối 

năm 
Tổng hợp 

101  

Xây dựng, duy trì hệ thống thông tin cung cấp thông tin, dữ 

liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh theo 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính 

phủ 

Sở Xây dựng  10/2022   ĐTQHXD 

102  Quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng  10/2022   ĐTQHXD 

103  
Lập Chương trình phát triển đô thị Phan Rí Cửa đến năm 

2035 
Sở Xây dựng  10/2022   ĐTQHXD 

104  

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 

sách năm 2022 và các Báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022 

Các sở, ngành 10/2022   
Cuối 

năm 
Các phòng 

105  
Đề án đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch tỉnh Bình 

Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

 10/2022   KGVXNV 

106  
Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các 

công trình trọng điểm của tỉnh năm 2023 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
10/2022  11/2022 31  ĐTQHX 

                                           
29 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022) trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quý IV/2022. 
30 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022) trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quý IV/2022. 
31 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
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Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

107  

Cho ý kiến về kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh 

tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh năm 2021 

Thanh tra tỉnh  11/2022 12/2022 32  NCKSTTH 

108  

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 

08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác và 

Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

Sở Tài chính 

Thanh tra tỉnh 
 11/2022 12/2022 33  

Tổng hợp 

NCKSTTHC 

109  
Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận đến năm 2030 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

 11/2022   Kinh tế 

110  
Đề án phát triển vùng nguyên liệu gỗ và chế biến bền vững 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2030 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 11/2022   Kinh tế 

111  

Quyết định ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt đối với các 

hệ thống cấp nước nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường nông thôn quản lý 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

11/2022    Kinh tế 

112  

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Quản lý đất 

đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
12/2022    NCKSTTHC 

113  
Quyết định ban hành Chương trình Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

Sở Lao động - 

Thương binh 
12/2022    KGVXNV 

                                           
32 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 
33 Theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy (Chương trình số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022). 



16 

 

Số 

TT 
Nội dung 

Sở, ngành 

tham mưu 

Thời gian trình Thời gian trình 

Phòng  

theo dõi 
UBND 

tỉnh 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Kỳ họp 

HĐND 

tỉnh 

bàn tỉnh và Xã hội 

114  
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2022 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

12/2022    KGVXNV 

115  

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

05/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về 

phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia 

tăng cao 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

12/2022    Kinh tế 
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