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LỊCH CÔNG TÁC HĐND TỈNH 

Tháng 11/2019 

 

Ngày Buổi Nội dung 

01 

(Thứ sáu) 

Sáng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc Công an huyện Tánh 

Linh. 

04 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

Chiều 

- Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông qua các nội dung 

trình kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh Khóa X. 

- Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài 

chính. 

05 - 29   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. 

05 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

Chiều 

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

hoạch và đầu tư. 

- Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh xem xét báo cáo 

kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, 

trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh. 

06 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

- Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài 

nguyên và môi trường. 

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

huyện Hàm Thuận Nam. 

- Họp Đoàn giám sát HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 81 

thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp, dự thảo nghị quyết về 

tình hình, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên 

địa bàn tỉnh. 

- Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục thuế. 

07 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

Họp Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông qua các nội 

dung trình kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh Khóa X. 

07 - 08 

(Thứ năm, 

thứ sáu) 

Cả ngày Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1). 
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08 

(Thứ sáu) 

 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện 

Đức Linh 

11 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Kho bạc 

nhà nước Bình Thuận. 

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Thông 

tin và truyền thông. 

- Họp Chi bộ cơ quan định kỳ. 

12 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

 

- Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh xem xét báo cáo 

của UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, về 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí, về công tác phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri và các báo cáo công tác 

năm 2019 của Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS 

tỉnh. 

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

kiến: Báo cáo tổng hợp, dự thảo nghị quyết về tình hình, 

kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa 

bàn tỉnh; Dự thảo nghị quyết thành lập Đoàn giám sát 

của HĐND tỉnh về việc thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2016 - 2020. 

13 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

 

Chiều 

 

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

kiến: Các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh 

trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh; Dự kiến kế hoạch tổ 

chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020 (có 

dự kiến nội dung tham vấn ý kiến nhân dân). 

- Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh xem xét các báo 

cáo năm 2019 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã 

hội, an ninh, quốc phòng (cả dự thảo nghị quyết kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2020) và các báo cáo 

chuyên đề khác (đầu tư phát triển, thu chi ngân sách,…). 

14 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh 

tiếp dân. 

- Họp Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông qua các nội 

dung trình kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh Khóa X. 

- 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. 
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15 

(Thứ sáu) 

Sáng  

 

Chiều 

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

kiến các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh 

trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh. 

- Họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh thông qua các nội dung trình 

kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh Khóa X. 

16 

(Thứ bảy) 

Sáng Đồng chí Đỗ Hữu Quy dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại 

thôn Lạc Thuận, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh. 

19 

(Thứ ba) 

 

Cả ngày 

 

  

Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh để nghe và cho ý 

kiến: Các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh 

trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh; dự kiến nội dung và 

người trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 9 - HĐND 

tỉnh. 

20 - 21 

(Thứ tư, 

thứ năm) 

  

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

22 

(Thứ sáu) 

Chiều Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh để nghe và cho ý 

kiến: Các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh 

trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh (dự phòng); các tờ 

trình quan trọng của UBND tỉnh và các vấn đề quan 

trọng khác giữa hai kỳ họp; rà soát các công việc chuẩn 

bị kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh. 

25 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

Dự họp giao ban các Thường trực tháng 11/2019. 

28 

(Thứ năm) 

 Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 33. 

29 

(Thứ sáu) 

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

Văn phòng HĐND tỉnh (tháng 12/2019). 

 

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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