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LỊCH CÔNG TÁC HĐND TỈNH 

Tháng 02/2020  

 

Ngày Buổi Nội dung 

07 

(Thứ sáu) 

Chiều Họp Chi bộ cơ quan định kỳ. 

10 - 28  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. 

10 

(Thứ hai) 

Chiều Họp Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về việc thực 

hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Tiến Thành, 

thành phố Phan Thiết từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu 

lực. 

11 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả phát triển đối tượng 

tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019, triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2020. 

- Dự họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

12 

(Thứ tư) 

Cả ngày 

 

Chiều 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ 

vùng DTTS tại các xã thuộc huyện Hàm Thuận Nam. 

- 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. 

13 

(Thứ năm) 

Cả ngày 

 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ 

vùng DTTS tại các xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc. 

14 

(Thứ sáu) 

Cả ngày Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân tỉnh tiếp công dân theo định kỳ.  

17 

(Thứ hai) 

Cả ngày Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ 

vùng DTTS tại các xã thuộc huyện Tuy Phong. 

18 - 19 

(Thứ ba, 

thứ tư) 

  

Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1) 
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20 

(Thứ năm) 

Cả ngày Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo  sát các công trình thủy lợi nhỏ 

vùng DTTS tại các xã thuộc huyện Bắc Bình. 

21 

(Thứ sáu) 

Sáng 

Chiều 

- Dự gặp mặt đại diện đội ngũ trí thức tỉnh 

- Dự làm việc với UBND thành phố Phan Thiết về kênh thoát lũ 

Phan Thiết. 

24 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

- Dự giao ban các Thường trực tháng 02/2020. 

- Dự gặp mặt cán bộ chủ chốt ngành Y tế nhân kỷ niệm 65 năm 

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2020). 

25 - 26 

(Thứ ba, 

thứ tư) 

   

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2). 

27 

(Thứ năm) 

Sáng Dự Hội thảo khoa học Đảng bộ tỉnh Bình Thuận - 90 năm thành 

lập và phát triển. 

28 

(Thứ sáu) 

 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 36. 

 

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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