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MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN 

TÂN SỬU 2021 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết 

số 02-NQ/TU, ngày 26/11/2020 và Kết luận số 11-KL/TU, ngày 28/12/2020 của 

Tỉnh ủy ngay từ đầu năm 2021. 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 bảo 

đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, giá cả hàng hóa, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; giữ vững an ninh, trật 

tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Chỉ đạo tăng cường các biện pháp các phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch 

Covid-19; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. 

- Lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

II. HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (lần 1) 

1. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND 

các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

2. Công tác cán bộ. 

II. HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (lần 2) 

1. Đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân năm 2020 theo thẩm 

quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

2. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND 

các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

3. Công tác cán bộ. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ 

Từ ngày 01/02 

đến ngày 02/02 

(từ ngày 20 -21 

tháng chạp) 

Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng 
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Thứ tư, 

ngày 03 

(ngày 22 

tháng chạp) 

- Buổi sáng: Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị trực tuyến báo 

cáo viên tháng 01/2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

tổ chức. 

Thứ năm, 

ngày 04  

(ngày 23 

tháng chạp) 

- Buổi chiều:  

+ Đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy dự họp chi bộ định kỳ. 

+ Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

dự Lễ trao giải Báo chí Búa Liềm vàng (từ 16 giờ đến 17 giờ). 

Thứ sáu,  

ngày 05  

(ngày 24 

tháng chạp) 

- Buổi sáng:  

+ 07 giờ 30 phút: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực 

tuyến với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc, các sở, ngành có liên quan về một số vấn đề liên quan đến 

Tết Nguyên đán Tân Sửu và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

+ 08 giờ 30 phút: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1). 

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: (i) Từ 14 giờ - 15 giờ 00 

phút chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh về công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 – 2026; (ii) Từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút: 

Thăm, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 một số đơn vị công 

an tỉnh. 

Thứ bảy,  

ngày 06  

(ngày 25 

tháng chạp) 

Cả ngày: Thường trực Tỉnh ủy thăm các tập thể, cá nhân tại 

thành phố Phan Thiết nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Thứ hai, 

ngày 08 

(ngày 27 

tháng chạp) 

- Buổi sáng:  

+ Tập thể Thường trực Tỉnh ủy viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh 

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

+ Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị hiệp thương bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức. 
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- Buổi chiều: 

+ Từ 14 giờ - 15 giờ 30 phút: Thường trực BCĐ công tác bầu 

cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh họp trực tuyến với Thường trực 

BCĐ công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp huyện về công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

+ Từ 15 giờ 45 phút - 17 giờ 00 phút: Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

Thứ ba, 

ngày 09 

(ngày 28 

tháng chạp) 

- Buổi sáng: 

+ Thường trực Tỉnh ủy thăm các tập thể, cá nhân tại thành phố 

Phan Thiết nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

+ Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

chủ trì họp Ban Chỉ đạo 35-16 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.  

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp giao ban Thường 

trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và HĐND tỉnh tháng 02/2021 (Từ 14 giờ -15 giờ); dự 

họp chi bộ (từ 15 giờ đến 17 giờ). 

Từ thứ tư, 

ngày 10/02 

đến thứ ba, 

ngày 16/02 

Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

Thứ tư, 

 ngày 17 

(mùng 06 

tháng giêng) 

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 30 phút, tập thể Thường trực Tỉnh ủy 

và lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh họp trực tuyến với các địa 

phương vềtình hình tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy dự gặp mặt cán bộ, công chức 

đầu năm, triển khai nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc 

Đảng tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội tỉnh. 

Thứ năm, 

ngày 18 

(mùng 07 

tháng giêng) 

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy chủ trì họp về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin 

cho báo chí của cơ quan khối Đảng và việc xử lý thông tin báo 

chí của tỉnh. 
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- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp tập thể 

Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến: (i) Điều chỉnh 

cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử 

đại biểu HĐND tỉnh; (ii) Các tờ trình quan trọng của UBND 

tỉnh giữa 02 kỳ họp; (iii) Chuẩn bị Hội nghị tổng kết hoạt 

động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; (iv) Chuẩn bị Hội 

nghị tập huấn kỹ năng cho ứng cử viên đại biểu HĐND cấp 

tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thứ sáu, 

ngày 19 

(mùng 08 

tháng giêng) 

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2) 

 

Thứ hai, 

ngày 22 

 

- Buổi sáng: Giao ban các Thường trực tháng 02/2021. 

- Buổi chiều: 

+ Từ 14 giờ - 15 giờ 30 phút: Thường trực BCĐ công tác bầu 

cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh họp trực tuyến với Thường trực 

BCĐ công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp huyện về công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

+ Từ 15 giờ 45 phút - 17 giờ 30 phút: Thường trực Tỉnh ủy 

chủ trì họp giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện, 

thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh định kỳ quý IV/2020, 

tháng 01, 02/2021.  

 

Thứ ba, 

 ngày 23 

 

- Cả ngày: Đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân. 

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận 

động “Tiếp bước cho em đến trường”.  

Thứ tư, 

 ngày 24 

Các Hội nghị về công tác cán bộ (Hội nghị Tỉnh ủy, Hội nghị 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị cán bộ chủ chốt) 

Thứ năm, 

ngày 25 

 

- Buổi sáng:  

+ Đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị 

tổng kết, biểu dương, khen thưởng các điển hình trong phong 

trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016 - 2020.  

+ Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy chủ trì họp BCĐ xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh 

nghiệp ngoài Nhà nước đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 
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- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư 

Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy 

Quân sự tỉnh tháng 02/2021. 

Thứ sáu, 

ngày 26 

 

- Buổi sáng: 

+ Đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy thăm các cơ sở Y 

tế nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/02/1955 - 27/02/2021). 

+ Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đánh 

giá tình hình, công tác tôn giáo tháng 02/2021.  

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp giao ban Thường 

trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và HĐND tỉnh tháng 03/2021.  

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 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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