
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH THUẬN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

Số:  1106  /LCT-HĐND                                Bình Thuận, ngày  31  tháng 12  năm 2019 

 

LỊCH CÔNG TÁC HĐND TỈNH 

Tháng 01/2020 và tuần đầu tháng 02/2020 

 

Ngày Buổi Nội dung 

THÁNG 1 

01 

(Thứ tư) 

 Nghỉ Tết Dương lịch 2020. 

02 - 20  Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch Thường trực 

HĐND tỉnh dự lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy 

hoạch cấp chiến lược. 

02 

(Thứ năm) 

Sáng 

Chiều 

- Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ. 

- Họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 

và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 01/2020. 

03 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh 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, triển khai nhiệm 

vụ năm 2020. 

04 

(Thứ bảy) 

 Dự 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.  

06 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh: Rút kinh nghiệm kỳ 

họp thứ 9 - HĐND tỉnh (khóa X), thông qua Chương trình 

giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban 

HĐND tỉnh. 

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

2, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 35. 

07 

(Thứ ba) 

Cả ngày - Dự 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. 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát thủy lợi nhỏ vùng đồng bào 

DTTS. 
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08 

(Thứ tư) 

Cả ngày 

Sáng 

- Đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc 

cử tri tại huyện Đức Linh. 

- Dự 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. 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh thăm, chúc Tết Đầu lúa của đồng bào 

dân tộc thiểu số vùng cao huyện Bắc Bình. 

- 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. 

09 

(Thứ năm) 

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

khai nhiệm vụ năm 2020. 

09 - 10 

(Thứ năm, 

Thứ sáu) 

 - Họp kiểm điểm tập thể chi ủy và cá nhân đảng viên; đánh giá, 

phân loại chất lượng chi bộ năm 2019. 

- Họp Chi bộ cơ quan định kỳ. 

10 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị tổng kết ngành Tòa án nhân dân tỉnh năm 2019, 

triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

- Dự Hội nghị tổng kết ngành Kiểm sát tỉnh năm 2019, triển 

khai nhiệm vụ năm 2020.   

- Họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổng kết, đánh giá tình hình 

hoạt động năm 2019; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

11 

(Thứ bảy) 

Chiều Họp Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổng kết, đánh giá tình 

hình hoạt động năm 2019; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 

2020. 

13 

(Thứ hai) 

 Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát thủy lợi nhỏ vùng đồng bào 

DTTS. 

14 

(Thứ ba) 

Sáng - Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh. 

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

năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

15 

(Thứ tư) 

Sáng - Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ. 

- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2). 

16 

(Thứ năm) 

 

 

Cả ngày 

 

 

Sáng 

- Đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, 

chúc Tết gia đình chính sách, cơ quan, đơn vị tại huyện 

Hàm Thuận Bắc. 

- 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. 
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16 

(Thứ năm) 

Chiều - Lãnh đạo HĐND tỉnh nghe báo cáo về kết quả giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực 

HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; công tác giám sát việc giải 

quyết khiếu nại tố cáo. 

- Họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổng kết, đánh giá tình hình hoạt 

động năm 2019; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

17 

(Thứ sáu) 

Cả ngày 

 

 

Sáng 

 

Chiều 

- Đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, 

chúc Tết gia đình chính sách, cơ quan, đơn vị tại huyện 

Hàm Tân. 

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

khai nhiệm vụ năm 2020. 

- Họp Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tổng kết, đánh giá 

tình hình hoạt động năm 2019; bàn phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2020. 

18 

(Thứ bảy) 

Sáng - Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và viếng Bảo tàng Hồ Chí Minh 

- Chi nhánh tỉnh Bình Thuận. 

- Dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). 

- Dự gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân  Canh Tý 2020. 

20 

(Thứ hai) 

Chiều Đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, 

chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên 

phòng tỉnh. 

23 - 29 

(Thứ ba, 

thứ tư) 

  

Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

30 

(Thứ năm) 

 Dự họp trực tuyến với các ngành, các huyện, thị xã, thành phố 

về tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

31 

(Thứ sáu) 

Chiều Họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và 

Văn phòng HĐND tỉnh tháng 02/2020. 

THÁNG 2 

03 

(Thứ hai) 

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

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

05 

(Thứ tư) 

Chiều - Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh;  

- Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến 

về nội dung các tờ trình quan trọng của UBND tỉnh giữa 02 

kỳ họp. 
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06 

(Thứ năm) 

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

nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 

 

Nơi nhận:                                                        TL. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH  

- Thường trực Tỉnh ủy;                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh;                                                          
- UBND tỉnh;                                                                                                   
- Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh;                                                              
- Đoàn ĐBQH tỉnh;                           
- Các Ban HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;           
- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;                             Lương Tấn Đạt 
- Chánh, Phó VP.HĐND tỉnh;   
- Thường trực HĐND các huyện,                                                                
   thị xã, thành phố;        
- Trưởng, Phó phòng và chuyên viên  
   Văn phòng HĐND tỉnh;          
- Lưu: VT, Hảo. 
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