
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 22-CTr/TU 

                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

            Bình Thuận, ngày 29 tháng 10 năm 2021 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
công tác tháng 11 năm 2021 

----- 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 

11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và Kết luận số 295-KL/TU, ngày 

15/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. 

- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; 

phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.   

- Tiếp tục lãnh đạo bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 

theo thẩm quyền. 

II. HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (lần 1): Cho ý kiến: 

1. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 11/6/2016 

của Tỉnh ủy (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025. 

2. Kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022. 

3. Công tác cán bộ. 

III. HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (lần 2): Cho ý kiến: 

1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 và 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 

và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022. 

2. Dự án Kè Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm), 

thành phố Phan Thiết. 

3. Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các 

công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025.  

4. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, dự kiến kế 

hoạch đầu tư công và danh mục các công trình trọng điểm năm 2022. 

5. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 

25/10/2016 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh 
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ủy (khóa XIV) về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

6. Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên 

năm 2021. 

7. Về nội dung gợi ý kiểm điểm sâu năm 2021. 

8. Nhân sự Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

9. Công tác cán bộ. 

IV. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH lần thứ 16: 

1. 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 2021 và 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các 

công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 

3. Thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa XIV) về đẩy mạnh huy động các 

nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025. 

V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ 

Thứ hai,  

ngày 01 

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.    

- Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực 

Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Hàm Tân. 

Thứ ba,  

ngày 02  
Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1  

Thứ tư, 

ngày 03 

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

trực Tỉnh ủy làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy về kết quả thực hiện 

nhiệm vụ 10 tháng năm 2021. 

- Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy dự họp Chi bộ định kỳ. 

Thứ năm, 

ngày 04 

- Buổi sáng:  

+ Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ Kỷ niệm 

190 năm Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831 – 04/11/2021) và 30 

năm tái thành lập tỉnh Tuyên Quang. 

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

ủy chủ trì họp Hội đồng thẩm định sắp xếp tổ chức bộ máy theo 
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Kế hoạch số 82-KH/TU và Chương trình hành động số 43-

Ctr/TU của Tỉnh ủy theo Quyết định số 1250-QĐ/TU, ngày 

18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

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

trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

Thứ sáu, 

ngày 05 

- Cả ngày: 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) Dự kiến kế hoạch tổ 

chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022; (ii) Tờ 

trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trước khi trình 

HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; (iii) Các báo 

cáo năm 2021 của UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ 

họp thường lệ cuối năm 2021.  

Từ ngày 07  

đến ngày 13 

Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy dự kỳ họp thứ 2, 

Quốc hội khóa XV tại Hà Hội. 

Thứ hai,  

ngày 08 

Cả ngày: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt (trực tuyến) quán triệt 

các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức, xây dựng 

Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong 

Đảng.  

Từ ngày 09  

đến ngày 11 

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

Chủ tịch HĐND tỉnh dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Bộ Nội vụ tổ chức.  

Thứ sáu, 

ngày 12 

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

trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh. 

- 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 các tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết của UBND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ 

họp thường lệ cuối năm 2021.  
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Thứ hai,  

ngày 15 

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Buổi chiều:  

+ Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân. 

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

ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác xây 

dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.  

Thứ ba,  

ngày 16 

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm 

tra thực tế dự án hồ chứa nước Ka Pét. 

- Cả ngày: 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) Tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết của UBND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ 

họp thường lệ cuối năm 2021; (ii) Xem xét báo cáo của UBND 

tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, báo cáo giám 

sát và dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc 

giải quyết kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng 

cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI; (iii) Tờ trình kèm theo dự 

thảo nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc 

quản lý, sử dụng diện tích đất được đưa ra khỏi quy hoạch 3 

loại rừng (từ năm 2011 đến năm 2020).  

Thứ tư, năm; 

ngày 17, 18 
Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2) 

Thứ sáu, 

ngày 19 

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy đi thăm 

một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm 39 năm 

Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021). 

- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy tiếp 

công dân. 

- Cả ngày: 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) Báo cáo kết quả giám 

sát và dự thảo nghị quyết về công tác bảo vệ, trồng rừng thay 

thế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020; (ii) Dự kiến nội 

dung và người trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2021; (iii) Các tờ trình quan trọng của UBND tỉnh 

giữa hai kỳ họp.  
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Thứ hai,  

ngày 22 

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Khách sạn Đồi 

Dương về phương án mở rộng Khách sạn Đồi Dương. 

Thứ ba,  

ngày 23 

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì 

họp giao ban các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý 

III/2021. 

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

trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 33-CT/TW,  

ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.  

Thứ tư,  

ngày 24 

Cả ngày: Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc 

(trực tuyến) triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 

XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức. 

Thứ năm,  

ngày 25 
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16. 

Thứ sáu,  

ngày 26 

- Buổi sáng:  

+ 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 11/2021.  

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

ủy dự Hội thảo trực tuyến về xây dựng chính quyền địa phương 

do Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức. 

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

trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh kết 

luận kết luận cuộc kiểm tra công tác cải cách tư pháp năm 2021 

đối với các cơ quan tư pháp tỉnh: Công an tỉnh, Tòa án nhân 

tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.  

Thứ hai,  

ngày 29 

- Buổi sáng: Họp giao ban các Thường trực tháng 11/2021. 

- Buổi chiều: 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 tháng 11/2021.  
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Thứ ba,  

ngày 30 

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì 

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 

13/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 32-

KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ, giải pháp 

đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian tới.  

- 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 ĐBQH và 

HĐND tỉnh tháng 12/2021.  

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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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