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

   TỈNH BÌNH THUẬN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
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LỊCH CÔNG TÁC HĐND TỈNH 

Tháng 3/2020  

 

Ngày Buổi Nội dung 

03 

(Thứ ba) 

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

04 

(Thứ tư) 

Sáng Họp giao ban Thường trực HĐND, các Ban và Văn 

phòng HĐND tỉnh tháng 3/2020. 

05 

(Thứ năm) 

Chiều Họp Chi bộ cơ quan định kỳ. 

06 

(Thứ sáu) 

Cả ngày Ban Kinh tế và ngân sách khảo sát các dự án để phục vụ 

công tác thẩm tra Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất 

thường (lần 5) 

09 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

Chiều 

- Ban Kinh tế và ngân sách khảo sát các dự án để phục vụ 

công tác thẩm tra Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất 

thường (lần 5). 

- Họp Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh. 

11 

(Thứ tư) 

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. 

- Ban Kinh tế và ngân sách HĐND làm việc với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

 

12 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

Chiều 

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

HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ. 

- Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến các tờ 

trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp 

bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh.  

13 

(Thứ sáu) 

  

Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2). 
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16 

(Thứ hai) 

Sáng Họp Đoàn giám sát HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 

103/NQ-HĐND ngày 19/12/2019. 

17 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến các tờ 

trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp 

bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh.. 

- Cùng lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bệnh viện đa khoa 

tỉnh. 

18 

(Thứ tư) 

Sáng 

Chiều 

- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 3). 

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

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

19 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh 

chủ trì đối thoại với nhân dân huyện Hàm Thuận Nam. 

- Dự họp mặt kỷ niệm 30 năm (23/3/1990 - 23/3/2020) ngày 

thành lập Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thuận Hải. 

- Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND 

huyện Hàm Tân. 

- Dự họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp quý I/2020. 

20 

(Thứ sáu) 

Chiều Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh: Thông qua nội 

dung kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh (khóa X); Cho ý kiến 

các văn bản quan trọng của UBND tỉnh và các vấn đề 

quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Thường trực 

HĐND tỉnh (nếu có). 

23 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Đoàn giám sát HĐND tỉnh theo Nghị quyết 103 khảo sát 

một số xã của huyện Bắc Bình. 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Đồn Biên phòng 

Phước Lộc - thị xã La Gi. 

- Đoàn giám sát theo Nghị quyết 103 làm việc với UBND 

huyện Bắc Bình. 

24 - 25 

(Thứ tư, 

thứ năm) 

 Họp HĐND tỉnh kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh 

khóa X. 

26 - 27 

(Thứ năm, 

thứ sáu) 

  

Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 4). 

26 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND thị trấn 

Phan Rí Cửa - huyện Tuy Phong. 
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26 

(Thứ năm) 

Chiều - Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Tuy 

Phong. 

 

27 

(Thứ sáu) 

Sáng - Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND 

huyện Tuy Phong 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát Trường Tiểu học thuộc 

xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân. 

30 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

- Dự họp giao ban các Thường trực tháng 3/2020. 

- Họp giao ban Thường trực HĐND, các Ban và Văn 

phòng HĐND tỉnh tháng 4/2020. 

31 

(Thứ ba) 

Cả ngày - Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37. 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát Trường Mẫu giáo thuộc 

xã Trà Tân, huyện Đức Linh. 

 

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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