
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TỈNH BÌNH THUẬN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      Số:  656  /LCT-HĐND                                Bình Thuận, ngày  01   tháng 9 năm 2020   LỊCH CÔNG TÁC HĐND TỈNH Tháng 9/2020    Ngày Buổi Nội dung 01 (Thứ ba) Chiều Họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 02 (Thứ tư)  Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 03 (Thứ năm) Sáng   Chiều - Dự làm việc với bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện về chuẩn bị nội dung thảo luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. - Họp Đoàn giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 04 (Thứ sáu) Sáng  Chiều - Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề (lần 7), khóa X.  - Họp Chi bộ cơ quan định kỳ. - Đoàn giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại Tuy Phong. 05 (Thứ bảy)  - Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Trường THPT Phan Chu Trinh. - Đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Trường THPT Bắc Bình. 07 (Thứ hai) Sáng - Dự Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tình hình biển Đông cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tỉnh. - Dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao về công tác đối ngoại. 



2   08 (Thứ ba) Sáng  Chiều - Đoàn giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại Tuy Phong. - Họp thông qua nội dung kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh (khóa X). 09 (Thứ tư) Sáng   Chiều - Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề (lần 7), khóa X.  - Đoàn giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 10 (Thứ năm) Cả ngày - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1. - Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về việc thực hiện Đề án 100. - Tổ công tác theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khảo sát tại UBND phường Tân An, thị xã La Gi. 11 (Thứ sáu) Cả ngày - Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lần thứ 49). - Tổ công tác theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND khảo sát tại UBND xã Tân Hải, thị xã La Gi. 12 (Thứ bảy) Sáng Dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận lần thứ VI. 14 (Thứ hai) Sáng Đoàn giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy. 15 (Thứ ba) Sáng      Chiều - Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến các tờ trình quan trọng của UBND tỉnh giữa 02 kỳ họp.  - Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ. - 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. 16 (Thứ tư) Sáng Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố. 



3   17 (Thứ năm)  Họp HĐND tỉnh kỳ họp chuyên đề (lần 7). 18 (Thứ sáu) Cả ngày   Sáng - Tổ công tác theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã La Gi. - Dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2020. 21 (Thứ hai) Cả ngày  Sáng   Chiều - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đức Linh. - Họp Đoàn giám sát HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. - Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 22 - 23 (Thứ ba,  thứ tư)  Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2. 23 (Thứ tư) Cả ngày Tổ công tác theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khảo sát tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã La Gi. 24 (Thứ năm) Cả ngày - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND thị xã La Gi. - Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Bắc Bình. 25 (Thứ sáu) Cả ngày Tổ công tác theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khảo sát tại UBND xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. 28 (Thứ hai) Cả ngày   Sáng - Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Tân. - Tổ công tác theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND khảo sát tại UBND thị trấn Phú Long huyện Hàm Thuận Bắc. - Dự họp giao ban các Thường trực tháng 9/2020. 



4   29 (Thứ ba) Cả ngày    Chiều - Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lần thứ 50). - Tổ công tác theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Bắc. - Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế. 30 (Thứ tư) Sáng Họp giao ban Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 10/2020.  Nơi nhận:                                                        TL. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH  - Thường trực Tỉnh ủy;                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG - Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh;                                                          - UBND tỉnh;                                                                                                   - Ban 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 VP.HĐND tỉnh;          - Lưu: VT, Hảo, Trường. 
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