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CHƯƠNG TRÌNH 
công tác tháng 8 năm 2020 

----- 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

- Tăng cường chỉ đạo các biện pháp ph c h i  inh t , giải ngân vốn đầu tư 

công gắn với ti p t c phòng, chống dịch Covid-19. 

- Chỉ đạo hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm  ỳ 2020 - 2025 

v  chu n bị Đại hội đại bi u Đảng bộ tỉnh  ần th  XIV, nhiệm  ỳ 2020 - 2025. 

- Chỉ đạo t  ch c chu đáo  ỳ thi tốt nghiệp Trung học ph  thông v  tuy n 

sinh v o  ớp 10 năm học 2020 - 2021. 

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

1. Nghe v  cho ý  i n về nhân sự Đại hội đại bi u các Đảng bộ: huyện Bắc 

Bình, huyện Đ c Linh nhiệm  ỳ 2020 - 2025. 

2. Công tác cán bộ. 

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

1. Nghe v  cho ý  i n về nội dung, nhân sự Đại hội đại bi u các Đảng bộ 

huyện Tuy Phong, huyện Phú Quý, nhiệm  ỳ 2020 - 2025. 

2. Công tác cán bộ. 

IV. HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (lần 3):  

1. Nghe v  cho ý  i n về nội dung, nhân sự Đại hội đại bi u các Đảng bộ: Thị 

xã La Gi, huyện H m Thuận Nam, huyện H m Thuận Bắc, nhiệm  ỳ 2020 - 2025. 

2. Công tác cán bộ. 

V. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH lần thứ 44, 45: 

Công tác cán bộ.   

VI. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH lần thứ 46 (mở 

rộng): 

1. T ng   t công tác phòng, chống tham nhũng từ  hi th nh  ập Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho đ n nay, nhất    trong 

nhiệm  ỳ 2015 – 2020.  

2. Công tác cán bộ.   
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VII. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ 

Thứ bảy, 

ngày 01 

- Buổi sáng: Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ. 

- Buổi chiều: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1. 

Thứ hai, 

ngày 03 

 

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2. 

 

Thứ ba, tư; 

ngày 04, 05 

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng 

ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 7 dự Đại hội 

đại bi u Đảng bộ Quân  hu 7  ần th  X, nhiệm  ỳ 2020 – 2025. 

- Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo Đại 

hội đại bi u Đảng bộ th nh phố Phan Thi t  ần th  XII, nhiệm 

 ỳ 2020 - 2025.  

Thứ ba, 

ngày 04 

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy  i m tra công tác chu n bị t  ch c Đại hội đại bi u 

Đảng bộ huyện Đ c Linh, nhiệm  ỳ 2020 – 2025. 

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ 

trì giám sát của Đo n đại bi u Quốc hội tỉnh về ti n độ giải 

ngân vốn đầu tư công hệ thống  ênh mương đập dâng T  Pao 

tại 02 huyện Đ c Linh v  Tánh Linh. 

Thứ tư, năm; 

ngày 05, 06 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí 

Nguyễn Ngọc Hai – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

dự, chỉ đạo Đại hội đại bi u Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm  ỳ 

2020 - 2025.  

Thứ tư, 

 ngày 05 

Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì giám 

sát của Đo n đại bi u Quốc hội tỉnh về ti n độ giải ngân vốn 

đầu tư công dự án đường  iên huyện dọc  ênh thuộc 03 huyện 

Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong. 

Thứ năm, 

ngày 06 

Cả ngày: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy chủ trì giải quy t một sớ vấn đề  iên quan đ n 

công tác tôn giáo. 
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Thứ sáu, 

ngày 07 

- Buổi sáng:  

+ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 44. 

+ 10 giờ 00 phút: Họp Ti u ban nhân sự Đại hội đại bi u Đảng 

bộ tỉnh  ần th  XIV, nhiệm  ỳ 2020 – 2025. 

- Buổi chiều:  

+ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 45. 

+ Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 3. 

Thứ hai, 

ngày 10 

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự 

Hội nghị đi n hình tiên ti n do Hội Nông dân tỉnh t  ch c.  

Thứ ba, tư; 

ngày 11, 12 

Đồng chí Dương Văn An –Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội đại 

bi u Đảng bộ huyện Tuy Phong, nhiệm  ỳ 2020 - 2025.   

Thứ ba, 

ngày 11 

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp rút  inh nghiệm  ỳ 

họp th  10 - HĐND tỉnh ( hóa X).  

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp HĐND tỉnh quý 

II/2020.  

Thứ tư, 

ngày 12 

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy chủ trì  i m tra việc thực hiện Thông báo số 841-

TB/VPTU, ng y 27/9/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về   t  uận 

của Thường trực Tỉnh ủy sơ   t 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( hóa XI) về tăng 

cường sự  ãnh đạo của Đảng đối với tín d ng chính sách xã hội.  

Thứ năm, sáu; 

ngày 13, 14 

Đồng chí Dương Văn An –Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội đại 

bi u Đảng bộ huyện Bắc Bình, nhiệm  ỳ 2020 - 2025.  

Thứ sáu, bảy; 

ngày 14, 15 

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh  – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy dự Đại hội đại bi u Đảng bộ huyện Đ c Linh, nhiệm  ỳ 

2020 - 2025.  

Thứ sáu, 

ngày 14 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh ti p công dân. 
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Thứ hai, 

ngày 17 
Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

Thứ ba, 

ngày 18 

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy 

nghe báo cáo công tác chu n bị Đại hội đại bi u Đảng bộ tỉnh. 

Thứ tư, năm; 

ngày 19, 20 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh dự Đại hội đại bi u Đảng bộ thị xã La Gi, nhiệm  ỳ 

2020 - 2025.  

Thứ tư, 

ngày 19 

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp Thường trực 

HĐND tỉnh nghe v  cho ý  i n các tờ trình quan trọng của 

UBND tỉnh giữa hai  ỳ họp.   

     Thứ năm, 

ngày 20 

 

Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy đi công tác ngo i tỉnh. 

Thứ sáu, 

ngày 21  

Thường trực Tỉnh ủy   m việc, báo cáo với Bộ Chính trị về nhân 

sự v  Văn  iện Đại hội đại bi u Đảng bộ tỉnh  ần th  XIV, 

nhiệm  ỳ 2020 - 2025. 

Thứ năm, sáu, 

bảy; ngày 20, 

21, 22 

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh –Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

dự Đại hội đại bi u Đảng bộ huyện H m Thuận Nam, nhiệm  ỳ 

2020 - 2025.  

Thứ hai, 

ngày 24 

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí 

thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị thông qua “Đề án 

nâng cao  hả năng phòng thủ huyện Phú Quý giai đoạn 2020-

2025 v  định hướng đ n năm 2030”. 

Thứ ba, tư; 

ngày 25, 26 
Đồng chí Dương Văn An –Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội đại 

bi u Đảng bộ huyện H m Thuận Bắc,    nhiệm  ỳ 2020 - 2025.  

Thứ ba, 

ngày 25 

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy 

nghe báo cáo công tác giải quy t, xử  ý đơn thư. 
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Thứ tư,  

ngày 26 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân. 

Thứ tư, năm, 

sáu; ngày 26, 

27, 28 

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh  – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy dự Đại hội đại bi u Đảng bộ huyện Phú Quý, nhiệm  ỳ 2020 

- 2025.  

Thứ năm, 

ngày 27 

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp giao ban Thường 

trực HĐND, các ban HĐND v  Văn phòng HĐND tỉnh tháng 

9/2020.  

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, 

Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Ban Thường v  Đảng ủy 

Quân sự tỉnh định  ỳ tháng 8/2020.  

Thứ sáu, 

ngày 28 

- Buổi sáng: Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 46 (mở rộng). 

- Buổi tối: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự 

Chương trình truyền hình trực ti p Lễ ti p nhận ủng hộ v  trao học 

b ng quỹ “Ti p bước cho em đ n trường” năm 2020.  

Thứ hai, 

ngày 31 

- Buổi sáng: 

+ Thường trực Tỉnh ủy vi ng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh v  vi ng 

Chủ tịch H  Chí Minh tại Bảo t ng H  Chí Minh - Chi nhánh 

Bình Thuận nhân dịp  ỷ niệm 75 năm Ng y cách mạng tháng 

Tám th nh công v  Quốc  hánh 2/9.   

+ Họp giao ban các Thường trực tháng 8/2020 (từ 8h – 9h30). 

+ Họp Thường trực Tỉnh ủy (từ 9h45 – 11h30). 

Nơi nhận: 

- V  II, Văn phòng Trung ương Đảng,      

- Đo n đại bi u Quốc hội tỉnh, 

- Thường trực Hội đ ng nhân dân tỉnh, 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Mặt trận TQVN v  các đo n th  tỉnh, 

- Các sở, ban, ng nh, 

- Các huyện, thị, th nh ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các đ ng chí Tỉnh ủy viên,               

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.Khoi 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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