TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 01-CTr/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
công tác tháng 11 năm 2020
----I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng – an ninh năm 2020 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ
bản, việc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là những công trình trọng điểm, bức xúc,
hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.
- Chỉ đạo công tác phòng, tránh thiên tai, bão, lũ; phòng, chống dịch bệnh
trên người, cây trồng và vật nuôi, nhất là dịch Covid-19.
- Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh (khóa X).
II. HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (lần 1)
1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
ninh năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự toán thu, chi ngân sách Nhà
nước và phương án phân bổ chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2021.
2. Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy và các đồng chí Tỉnh ủy viên (khóa XIV), nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3. Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021.
4. Công tác cán bộ.
III. HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (lần 2)
1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
ninh 05 năm (2016 – 2020) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 –
2025).
2. Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng
phòng hộ, rừng đặc dụng và danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà
nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi
ích quốc gia, công cộng để thực hiện trong năm 2021.
3. Công tác cán bộ.
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IV. HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (lần 3)
1. Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công của
tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
2. Kế hoạch đầu tư công và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh 05
năm (2021-2025).
3. Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của
tỉnh năm 2021.
4. Đề án thành lập và dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
5. Công tác cán bộ.
V. HỘI NGHỊ TỈNH ỦY KHÓA XIV (lần thứ 02)
1. Cho ý kiến báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Tờ trình của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh
năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
2. Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy và các đồng chí Tỉnh ủy viên (khóa XIV), nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3. Thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn.
4. Công tác cán bộ.
VI. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ
Thứ hai,
ngày 02
Thứ ba,
ngày 03
Thứ tư,
ngày 04

Thứ năm,
ngày 05

Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

Cả ngày: Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở.
- Buổi sáng: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị rút kinh
nghiệm công tác tổ chức, phục vụ Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; đồng chí
Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường
trực HĐND tỉnh dự họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và
cho ý kiến các báo cáo chuyên đề 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;
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thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các báo cáo 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 11 - HĐND tỉnh, khóa X.
- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; đồng chí
Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường
trực HĐND tỉnh dự họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và
cho ý kiến các báo cáo, dự thảo nghị quyết về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng -an ninh và các báo cáo chuyên đề khác (đầu
tư phát triển, thu chi ngân sách,…) năm 2020 của UBND tỉnh.

Thứ sáu,
ngày 06

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1)

Thứ bảy,
ngày 07

Buổi tối: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố Song Thanh 3,
thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.
- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ hai,
ngày 09

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp Đoàn giám
sát của HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến
động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai
năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
- Buổi sáng:
+ Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy dự tham quan diễn
tập phòng ngự bờ biển có bắn đạn thật của Sư đoàn Bộ binh
302.

Thứ ba,
ngày 10

+ Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội
nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm
học 2020 - 2021.
- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy
chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tháng
11/2020.

Thứ tư,
ngày 11

- Cả ngày: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; đồng chí
Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường
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trực HĐND tỉnh dự họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và
cho ý kiến các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại
kỳ họp thứ 11.
- Buổi sáng: Thường trực Tỉnh ủy dự gặp mặt Ban Liên lạc Văn
phòng cấp ủy trong kháng chiến chống Mỹ.

Thứ năm,
ngày 12

- Cả ngày: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; đồng chí
Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường
trực HĐND tỉnh dự họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và
cho ý kiến: (i) Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau
kỳ họp thứ 9, trước kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh; (ii) Dự kiến kế
hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021;
(iii) Các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi UBND tỉnh trình
HĐND tỉnh tại kỳ họp 11; (iv) Rà soát việc chuẩn bị nội dung kỳ
họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa X.
- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy làm
việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc về tình
hình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm
trong thời gian tới.

Thứ sáu,
ngày 13

- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy dự Hội
nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh năm 2020.
Buổi sáng:

Thứ bảy,
ngày 14

+ Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công
tác của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng dự Ngày hội đại
đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hòa Thuận, xã Đức Thuận,
huyện Tánh Linh.
+ Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội
nghị giao ban Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh,
thành phố khu vực Nam bộ lần thứ XIV.

Thứ hai,
ngày 16

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy (trong đó có nội dung
cho ý kiến Đề án thành lập, Quy định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, cơ cấu tổ chức VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy làm
việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình
hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm trong
thời gian tới.
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- Cả ngày: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp tập thể
Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến: (i) Báo cáo tổng
hợp, dự thảo nghị quyết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng
nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh; (ii) Tờ
trình và dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề
về việc ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ viễn thám
trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, khoáng sản vật liệu xây
dựng thông thường; (iii) Các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước
khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 (dự phòng);
(iv) Dự kiến nội dung và người trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ
họp thứ 11 - HĐND tỉnh.
- Buổi sáng:
+ Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 90
năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/193018/11/2020)
+ Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khai
giảng năm học 2020 – 2021 và Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt
Nam tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận.

Thứ tư,
ngày 18,
Thứ năm,
ngày 19
Thứ sáu,
ngày 20

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2)

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 02 (khóa XIV)
Buổi sáng: Thường trực Tỉnh ủy đi thăm một số cơ sở giáo dục
trên địa bàn tỉnh nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11).
- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ hai,
ngày 23

Thứ ba,
ngày 24

- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 23CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp
tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố.
Cả ngày: Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở.
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Thứ tư,
ngày 25

Cả ngày: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị quán triệt Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ
2020 - 2025.

Thứ năm,
ngày 26

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 3)

Thứ sáu,
ngày 27

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì
họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.
- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì;
đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực HĐND tỉnh dự họp giao ban Thường trực HĐND,
các ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2020.

Thứ hai,
ngày 30

- Buổi sáng:
+ Họp giao ban các Thường trực tháng 11/2020 (từ 8h – 9h30).
+ Họp Thường trực Tỉnh ủy (từ 9h45 – 11h30).

Nơi nhận:
- Vụ II, Văn phòng Trung ương Đảng,
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,
- Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Mặt trận TQVN và các đoàn thể tỉnh,
- Các sở, ban, ngành,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.Khoi

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Tới

