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LỊCH CÔNG TÁC HĐND TỈNH 

Tháng 7/2020  

 
 

Ngày Buổi Nội dung 

01 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

Chiều 

 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác cải các hành chính giai đoạn 

2011 - 2020. 

- Họp đoàn giải quyết khiếu nại 2113 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

02 

(Thứ năm) 

Cả ngày 

 

Sáng 

- Dự họp trực tuyến với Chính phủ về tình hình kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối 

năm 2020. 

- Dự Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 do 

Tỉnh Đoàn tổ chức. 

03 

(Thứ sáu) 

 

Cả ngày 

 

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

06 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

- Họp Chi bộ cơ quan định kỳ. 

Họp giao ban Thường trực HĐND, các Ban và Văn 

phòng HĐND tỉnh tháng 7/2020; nghe và cho ý kiến về kết 

quả thực hiện Chương trình công tác quý II/2020, Chương 

trình công tác quý III/2020; rà soát việc chuẩn bị nội dung 

kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X. 

07 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

Chiều 

- Đoàn giải quyết khiếu nại 2113 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy làm việc tại huyện Tuy Phong. 

- Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-

QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Quy 

chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. 

- Đoàn giải quyết khiếu nại 2113 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy làm việc với Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. 

08 - 10 

(Thứ tư, 

 thứ sáu) 

  

Tổ chức kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X. 
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11 

(Thứ bảy) 

 Dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố miền 

Đông Nam Bộ lần thứ 6 và khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Long An. 

12 

(Chủ nhật) 

 Dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Thuận lần thứ XI 

(năm 2020). 

13 

(Thứ hai) 

Chiều Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến dự thảo báo cáo của 

Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản 

lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tiến Thành, thành 

phố Phan Thiết. 

14 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

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

HĐND tỉnh làm việc với Văn phòng HĐND tỉnh. 

- Dự Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động Ban Chỉ đạo 35-16 

tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời 

gian tới. 

- Dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 3, 

nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

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

ĐTXD Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

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

15 

(Thứ tư) 

Cả ngày 

Sáng 

Chiều 

 

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

- Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ. 

- Họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông qua báo cáo giám sát. 

16-17 

(Thứ năm, 

sáu) 

 
Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

16 

(Thứ năm) 

Sáng Họp Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và quản lý sự biến động 

về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai 

năm 2013. 
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17 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

Chiều 

- Dự họp sơ kết công tác phòng, chống ma túy gắn với công tác 

chuyển hóa địa bàn ma túy 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ 

trọng tâm trong thời gian tới. 

- 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. 

20 

(Thứ hai) 

Sáng 

Chiều 

- Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ. 

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

huyện Hàm Thuận Nam. 

21-22 

(Thứ ba, tư) 

 Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025. 

21 

(Thứ ba) 

Sáng 

 

Chiều 

- Họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh (khóa 

X).  

- Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh quý II/2020; họp tập thể 

Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về các tờ trình 

quan trọng của UBND tỉnh giữa hai kỳ họp. 

22 

(Thứ tư) 

Cả ngày 

 

 

 

Sáng 

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

HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tuy Phong. 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khảo sát cơ sở vật chất Phòng 

khám Đa khoa khu vực Hàm Cần - Huyện Hàm Thuận Nam. 

- Dự Diễn đàn cấp cao Năng lượng 2020 trực tuyến do 

Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương Đảng tổ chức. 

23 

(Thứ năm) 

Cả ngày 

 

Chiều 

- Đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp 

xúc cử tri tại huyện Đức Linh. 

Họp đoàn giải quyết khiếu nại 2113 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

23-24 

(Thứ năm, 

thứ sáu) 

 
Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tánh Linh, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 
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24 

(Thứ sáu) 

Cả ngày 

 

 

 

Sáng 

 

Tối 

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

HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tuy Phong. 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khảo sát cơ sở vật chất Phòng 

khám Đa khoa khu vực Đông Giang - Huyện Hàm Thuận 

Bắc. 

- Dự Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, 

người lao động tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 do Liên đoàn lao 

động tỉnh tổ chức.  

- Dự Lễ “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 

73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020). 

27 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

 

Chiều 

- Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.  

- Họp giao ban các Thường trực tháng 7/2020. 

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

ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. 

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

thông vận tải. 

28 

(Thứ ba) 

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

29 

(Thứ tư) 

 
Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lần thứ 43) 

30 

(Thứ năm) 

Cả ngày 

 

Chiều 

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

HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tuy Phong. 

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

và đầu tư. 

31 

(Thứ sáu) 

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

Văn phòng HĐND tỉnh tháng 8/2020. 

 

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