
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 86-CTr/TU 

                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

               Bình Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2020 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
công tác tháng 9 năm 2020 

----- 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

- Tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phục h i  inh tế, giải ngân vốn đầu tư công 

gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo cơ bản hoàn thiện công tác chu n bị  ại h i đại 

bi u  ảng b  tỉnh  ần th  XIV, nhiệ     2020 – 2025 và tổ ch c thành công    

họp chuyên đề  ần 7, H ND tỉnh  hóa X. 

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

1. Công tác chu n bị  ại h i đại bi u  ảng b  tỉnh  ần th  XIV, nhiệ     

2020 - 2025. 

2. Nghe và cho ý  iến về  ết quả giải quyết đơn thư. 

3.  ánh giá, rút  inh nghiệ  công tác tổ ch c  ại h i  ảng b  c p trên cơ 

s  nhiệ     2020 – 2025. 

4. Công tác cán b . 

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

1.  ánh giá tình hình thực hiện nhiệ  vụ  inh tế - xã h i, quốc phòng - an 

ninh 9 tháng đầu nă , nhiệ  vụ trọng tâ  còn  ại 3 tháng cuối nă  2020. 

2.  ánh giá công tác phòng, chống tha  nhũng 9 tháng và những nhiệ  vụ 

trọng tâm 3 tháng cuối nă  2020. 

3. Công tác chu n bị  ại h i đại bi u  ảng b  tỉnh  ần th  XIV, nhiệ     

2020 - 2025. 

4. Công tác cán b . 

IV. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH lần thứ 49: 

1. Tổng  ết công tác  i   tra, giá  sát, thi hành  ỷ  uật  ảng nhiệ  

   2015 – 2020. 

2. Công tác cán b . 

V. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH lần thứ 50: 

1. Công tác chu n bị  ại h i đại bi u  ảng b  tỉnh  ần th  XIV, nhiệ     

2020 - 2025. 

2. Công tác cán b .  
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VI. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ 

Thứ ba, 

ngày 01 

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

- Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy họp Chi b  định   .  

Thứ tư, 

ngày 02 
Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 

Thứ năm, 

 ngày 03 

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

trực Tỉnh ủy  à  việc với b  phận Thường trực Ti u ban Văn 

 iện về chu n bị n i dung thảo  uận tại  ại h i đại bi u  ảng b  

tỉnh  ần th  XIV, nhiệ     2020 – 2025. 

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

Thường trực Tỉnh ủy dự H i nghị giao ban trực tuyến tháng 

8/2020 do Ban Tổ ch c Trung ương  ảng tổ ch c quán triệt 

những v n đề cần  ưu ý trong tri n  hai thực hiện Chỉ thị số 35-

CT/TW của B  Chính trị. 

Thứ sáu, 

ngày 04 

- Buổi sáng:  

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

đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp tập th  thường trực H ND tỉnh 

nghe và cho ý  iến các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước  hi 

UBND tỉnh trình H ND tỉnh tại    họp chuyên đề ( ần 7).  

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy dự họp trực tuyến với Ban Tổ ch c Trung ương  ảng về góp 

ý xây dựng Quy chế  à  việc  ại h i đại bi u toàn quốc  ần th  

XIII của  ảng do Ban Tổ ch c Trung ương  ảng tổ ch c. 

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

đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo 

UBND tỉnh nghe Ti u ban báo cáo về công tác an ninh, trật tự 

an toàn xã h i.  

Thứ bảy, 

ngày 05 

Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ  hai giảng nă  học 2020 – 2021 tại 

  t số trường trên địa bàn tỉnh. 

Thứ hai, 

 ngày 07 

- Buổi sáng:  

+ Từ 08h -09h30: H i nghị thông tin về tình hình đối ngoại của 

 ảng, Nhà nước và tình hình bi n  ông cho  ãnh đạo, cán b  chủ 

chốt của tỉnh
(1)

. 

                                                 
(1)

 Công tác quản  ý biên giới và tri n  hai chiến  ược bi n, trao đổi các biện pháp thúc đ y hợp tác  inh tế và trong 

các  ĩnh vực  hác của tỉnh với các nước, vùng  ãnh thổ  hu vực  ông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, 

H ng Công,  ài Loan…) và tăng cường quản bá văn hóa địa phương ra nước ngoài. 
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+ Từ 09h45 -11h30: Tập th  Thường trực Tỉnh ủy,  ãnh đạo 

H ND tỉnh, UBND tỉnh và các s , ngành có  iên quan  à  việc 

với  oàn công tác của B  Ngoại giao về công tác đối ngoại. 

- Buổi chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

Thứ ba, 

 ngày 08 

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

trực Tỉnh ủy chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn 

giáo tỉnh.  

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

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp thông qua n i 

dung    họp th  11 – H ND tỉnh ( hóa X).  

Thứ tư, 

ngày 09 

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

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp tập th  thường 

trực H ND tỉnh nghe và cho ý  iến các tờ trình, dự thảo nghị 

quyết trước  hi UBND tỉnh trình H ND tỉnh tại    họp b t 

thường  ần 7 (tt).  

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

trực Tỉnh ủy  à  việc với Văn phòng Tỉnh ủy. 

Thứ năm, 

ngày 10 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1. 

Thứ sáu, 

ngày 11 
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 49. 

Thứ bảy, 

ngày 12 

Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự 

 ại h i H i Nhà báo tỉnh Bình Thuận  ần th  VI.  

Thứ hai, 

ngày 14 

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.  

- Buổi chiều:  

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

đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân. 

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy  à  việc với Thường trực Ti u ban tổ ch c, phục vụ  ại h i 

đại bi u  ảng b  tỉnh  ần th  XIV, nhiệ     2020 – 2025. 
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Thứ ba, 

ngày 15 

- Buổi sáng:  

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

tỉnh chủ trì họp tập th  thường trực H ND tỉnh nghe và cho ý  iến 

các tờ trình quan trọng của UBND tỉnh giữa 02    họp.  

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy  à  việc với 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Na  tỉnh. 

- Buổi chiều:  

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

HĐND tỉnh, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy và 

lãnh đạo UBND tỉnh  à  việc với tập th  Thường trực Thành 

ủy Phan Thiết về tình hình quản  ý quy hoạch đô thị, trật tự xây 

dựng, đô thị, quản  ý cảnh quan,  ôi trường trên địa bàn thành 

phố Phan Thiết.  

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy, Trư ng đoàn đại bi u Quốc h i tỉnh họp  oàn đại bi u 

Quốc h i. 

Thứ tư,  

 ngày 16  

Buổi sáng:  

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

đồng nhân dân tỉnh chủ trì H i nghị giao ban trực tuyến với 

Thường trực H ND các huyện, thị xã, thành phố. 

 + Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy tiếp công dân. 

Thứ năm, 

 ngày 17 

Thường trực Tỉnh ủy dự kỳ họp chuyên đề (lần 7), HĐND 

tỉnh khóa X.  

Thứ sáu, 

ngày 18 

- Buổi sáng: Thường trực Tỉnh ủy dự  ại h i Thi đua yêu nước 

tỉnh Bình Thuận  ần th  VIII nă  2020.  

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

Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân. 

Thứ hai, 

ngày 21 

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy. 

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

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì H i nghị tổng  ết 10 nă  thực 

hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của B  Chính trị ( hóa X) về tiếp 

tục tăng cường sự  ãnh đạo của  ảng đối với công tác phòng, 

chống t i phạ  trong tình hình  ới.  
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Thứ ba, tư 

ngày 22, 23 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2. 

Thứ năm, 

ngày 24 

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

công tác tại huyện Tuy Phong. 

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

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

Quân sự tỉnh quý III/2020.  

Thứ sáu, 

ngày 25 

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

trực Tỉnh ủy chủ trì họp giao ban  hối  ảng quý III/2020.  

Thứ bảy,  

ngày 26 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện 

chuyên đề với các thầy, cô giáo tại Trường THPT Lê Lợi, 

thành phố Phan Thiết. 

Thứ hai, 

ngày 28  

- Buổi sáng:  

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

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

- Buổi chiều:  

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

ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp  ảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị 

quyết  ãnh đạo quý IV/2020.   

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh quý III/2020.  

Thứ ba, 

ngày 29 
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 50. 

Thứ tư,  

ngày 30 

- 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 H ND, 

các ban H ND và Văn phòng H ND tỉnh tháng 10/2020. 

 + Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp quý III/2020.  
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- Buổi chiều:  

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

đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân. 

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy tiếp xúc cử tri trước    họp th  10, Quốc h i  hóa XIV. 

Nơi nhận: 

- Vụ II, Văn phòng Trung ương  ảng,      

-  oàn đại bi u Quốc h i tỉnh, 

- Thường trực H i đ ng nhân dân tỉnh, 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Mặt trận TQVN và các đoàn th  tỉnh, 

- Các s , ban, ngành, 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thu c, 

- Các đ ng chí Tỉnh ủy viên,               

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.Khoi 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 Trần Tới 
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