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LỊCH CÔNG TÁC HĐND TỈNH 

Tháng 6/2020  

 
 

Ngày Buổi Nội dung 

01 

(Thứ hai) 

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 bất thường lần 6. 

02 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

Chiều 

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

Văn phòng HĐND tỉnh tháng 6/2020. 

- Họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ 

họp thứ 10 - HĐND tỉnh, khóa X. 

03 

(Thứ tư) 

Sáng Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1) 

04 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh 

- Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Ban QLDA 

đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

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

HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn công tác của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW 

của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

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

05 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

Chiều 

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

(1) Dự kiến chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh 

trong năm 2021; (2) Các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10. 

- Họp Chi bộ cơ quan định kỳ. 

08 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

 

Họp Đoàn giám sát theo Nghị quyết 103 của HĐND tỉnh 

thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát và dự thảo 

nghị quyết về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

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

2016 - 2020. 
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Chiều - Họp Ban Pháp chế thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết các ý 

kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9 

- HĐND tỉnh khóa X. 

- Họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh thông qua các văn bản trình kỳ 

họp thứ 10 - HĐND tỉnh. 

09 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 

07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

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

Kho bạc tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê. 

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

Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc. 

- Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến: (1) Các 

tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp thứ 10; (2) Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị 

quyết thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất 

đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. 

10 

(Thứ tư) 

Sáng - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2). 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội. 

11 

(Thứ năm) 

Cả ngày Họp HĐND tỉnh kỳ họp bất thường (lần 6). 

12 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

Chiều 

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

- Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội. 

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

báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 của UBND tỉnh về: Công tác 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí và các báo cáo 6 tháng đầu năm 

2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 - HĐND 

tỉnh, khóa X. 
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15 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

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

HĐND tỉnh làm việc với Thường trực Huyện ủy Hàm 

Thuận Nam. 

- Họp Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thông qua các văn 

bản trình kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh. 

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

trình kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh. 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát Trường Phổ thông Dân tộc 

Nội trú huyện Bắc Bình. 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Công an tỉnh. 

16 

(Thứ ba) 

Sáng 

Chiều 

- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 41. 

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

các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và 

các báo cáo chuyên đề khác (đầu tư phát triển, thu chi ngân 

sách,…) 6 tháng đầu năm 2020 của UBND tỉnh. 

- Dự Hội nghị (trực tuyến) tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 

46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây 

hủy hoại đạo đức xã hội”. 

17 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản 

lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. 

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

Tuy Phong 

- Họp Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh theo 

Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 14/02/2020. 

- Dự Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925 - 21/6/2020). 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát Trường Phổ thông Dân tộc 

Nội trú tỉnh. 

18 

(Thứ năm) 

 - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 4). 

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

Hàm Thuận Nam. 
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19 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Dự Hội nghị cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI năm 2019 và lãnh đạo tỉnh đối 

thoại với doanh nghiệp nghe báo cáo tình hình khó khăn trong 

sản xuất kinh doanh do dịch Covid-19. 

- Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục 

và đào tạo. 

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

(1) Các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10; (2) Dự kiến nội dung và người 

trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh; (3) 

Báo cáo kết quả giám sát và dự thảo nghị quyết về việc thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

- Dự Hội nghị điển hình tiên tiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh lần thứ  IV, năm 2020. 

22 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

 

 

 

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 - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND 

huyện Hàm Thuận Bắc. 

- Dự Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần 

thứ  IV, năm 2020. 

- Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND 

huyện Hàm Thuận Nam. 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát Trường Phổ thông Dân tộc 

Nội trú huyện Hàm Thuận Nam. 

23 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

 

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

(1) Báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết 

giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 

và trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh; (2) Các tờ trình, dự thảo 

nghị quyết trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 

thứ 10; (3) 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). 

- Dự họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp. 

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

thảo báo cáo của 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. 
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24 

(Thứ tư) 

Cả ngày 

 

Sáng 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát Trường Mẫu giáo, Tiểu học 

thuộc xã La Ngâu, huyện Tánh Linh. 

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

trình kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh. 

26 

(Thứ sáu) 

Cả ngày Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao 

thông vận tải 

29 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

- Dự họp giao ban các Thường trực tháng 6/2020. 

- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 42 

(trực tuyến) 

30 

(Thứ ba) 

 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 42 (tại 

Phan Thiết) 

 

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  
   Văn phòng HĐND tỉnh;          
- Lưu: VT, Hảo. 
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