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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08 /LCT-UBND
Phan Thiết, ngày 06 tháng 8 năm 2018.

LỊCH CÔNG TÁC UBND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT (THÁNG 8/2018)
I/ Những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng:
- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2018
theo Nghị quyết HĐND thành phố; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; các
biện pháp cấp bách phòng, chống bão, lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.
- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2018 - 2019.
II/ Chương trình công tác cụ thể:
Thứ/ngày/tháng

Thứ 4
01/8

Sáng

Nội dung

- Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 1)
CT&PCT
- Dự họp Sở Xây dựng bàn thống nhất vị trí xây dựng 04 trạm thu
QLĐT
gom xử lý nước thải tập trung và hệ thống công thu gom nước
thải tại các phương Đức Long, Hàm Tiến, Mũi Né và khu vực
Hòn Rơm theo Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 29/10/2014 của
Thủ tướng Chính phủ.

Chiều - Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Sáng
Thứ 5
02/8

CT&PCT

- Dự họp UBND tỉnh cho ý kiến về bảo vệ một số trụ sở, công Đ/c Điệp
trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
- Dự họp UBND tỉnh Làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ Đ/c Long
đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.
- Dự làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội – Đ/c Thông
Đơn vị Bình Thuận tại phường Phú Tài

- Dự họp giao ban các Thường trực
CT&PCT
- Làm việc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy Đ/c Điệp
tại trụ sở UBND thành phố Phan Thiết.
Chiều
- Làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội giám sát chuyên đề
Đ/c Thông
- Dự họp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh giải quyết kiến nghị
TNMT
của các hộ Suối Tiên, dự án 706B

Sáng

Thứ 6
03/8

Thành
phần

- Họp Hội đồng xét thi đua khen thưởng ngành giáo dục năm học Đ/c Điệp
2017-2018.
Đ/c Thông
- Dự họp trực tuyến tại UBND tỉnh về tình hình triển khai Chỉ thị Đ/c Long
số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một
số nhiệm vụ cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu
về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Quỹ đất
02 bên đường ĐT.706B
- Dự họp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khảo sát chọn lại vị trí đất bố
Chiều trí xây dựng Cụm Điệp báo 8/Phòng Quân báo Quân khu 7.
- Cùng Sở Xây dựng kiểm tra việc hiện san nền của Cty Đầu tư và
Dịch vụ Thương mại Lâm Viên đảm bảo hồ sơ thiết kế được
duyệt

Đ/c Điệp

TNMT
QLĐT

1

Thứ 7

Đ/c Điệp

Sáng

Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Lê
Duẩn (Đoạn QL 1A đến Lê Hồng Phong)

Sáng

- Dự họp Thường trực Thành ủy (cả ngày).
Đ/c Điệp
- Dự họp Hội đồng định giá đất của tỉnh về các dự án trên địa bàn Đ/c Khôi
thành phố Phan Thiết.
- Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ Đ/c Thông
em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại tòa nhà
Viettel Bình Thuận
Đ/c Long
- Dự Tiếp xúc cử tri tại phường Mũi Né
QLDA
- Dự họp Sở Xây dựng bàn giải quyết hồ sơ thiết kế Dự án Kè
Đức Long của Công ty Trường Phúc Hải.
- Cùng Sở Xây dựng kiểm tra thực tế công trình phục vụ công tác TTPTQĐ
nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng công trình Nâng cấp từ
Cầu Hùng Vương đến đường ĐT.706B (hạng mục tái định cư
2.489m2)

Thứ 2
06/8

- Dự họp UBND tỉnh nghe Sở ngành báo cáo tiến độ thực hiện Đ/c Khôi
nhiệm vụ UBND tỉnh giao triển khai Thông báo số 226/TB-VPCP
ngày 26/6/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ
tường tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.
Đ/c Thông
- Dự họp Đảng ủy khối cơ quan chính quyền
Chiều - Dự họp Sở TNMT bàn điều chỉnh phương án đấu giá đối với 21
TNMT
lô đất tại Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A theo chỉ đạo
của UBND tỉnh.
QLĐT
- Dự họp Trung tâm PTQĐ tỉnh nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử
dụng công trình: Xây lắp hạng mục công viên cây xanh (gói thầu
số 22) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Xuân An
Sáng

Thứ 3
07/8

- Họp nghe Đơn vị tư vấn báo cáo điều chỉnh quy hoạch nông Đ/c Điệp
thôn mới xã Phong Nẫm.
Đ/c Khôi
- Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm Đề án “Tái cơ cấu ngành Đ/c Long
nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển
bền vững” trên địa bàn tỉnh.
- Dự Tòa án nhân dân tỉnh vụ Phạm Văn Phước – Võ Văn Mai
Đ/c Khôi
- Tiếp xúc cử tri tại phường Phú Thủy.
Đ/c Thông
- Cùng chủ đầu tư vận động các hộ dân dự án đường Lê Duẩn
TNMT
nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt bằng

Chiều - Dự họp UBND tỉnh giải quyết vụ việc của ông Trần Văn Lê, dự
án Khu dân cư Hùng Vương giai đoạn 1
- Dự tiếp xúc cử tri tại xã Tiến Thành
- Dự tiếp xúc cử tri tại phường Hàm Tiến
- Dự Tòa án nhân dân tỉnh vụ ông Võ Minh Hùng (14h đến 15h)
- Dự Tòa án nhân dân tỉnh vụ bà Võ Thị Hạnh (15h đến 17h).
- Cùng Sở TNMT giao đất tại thực địa các lô đất trúng đất giá của
Công ty Việt Úc

Đ/c Điệp
Đ/c Điệp
Đ/c Long
Đ/c Khôi
Đ/c Khôi
TNMT
2

Sáng

Thứ 4
08/8

- Dự họp UBND tỉnh nghe và cho ý kiến bổ sung về Phương án Đ/c Điệp
bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
- Dự họp Thường trực HĐND thành phố báo cáo công tác lập quy Đ/c Long
hoạch chung thành phố chuẩn bị kỳ họp bất thường
- Dự Lễ trao học bổng tại Hội khuyến học thành phố.
Đ/c Thông
- Dự Tòa án nhân dân tỉnh vụ ông Nguyễn Điển Chín
Đ/c Khôi
- Dự Tòa án nhân dân tỉnh vụ ông Hoàng Thị Phúc.
Đ/c Khôi
- Dự họp Sở TNMT bàn, góp ý kết quả xác định giá đất dự án
TNMT
Khu du lịch sinh thái Orient Resort tại phường Phú Hài.
- Cùng Sở TNMT phúc tra hiện trạng, nguồn gốc rừng trồng có
Phòng
trên đất 28,5 ha được UBND tỉnh cho thuê đất trả tiền thuê đất
Kinh tế
hàng năm tại QĐ số 1410/QĐ-UBND ngày 08/6/2005.

Chiều - Họp giao ban Ban chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch chung thành Đ/c Điệp
phố đến năm 2040
Đ/c Khôi
- Họp triển khai Kế hoạch Lễ hội Trung thu năm 2018.
Đ/c Thông
- Dự họp trực tuyến Tỉnh ủy giao ban với các địa phương về thực Đ/c Long
hiện Chỉ thị 30-CT/TU gắn với việc xử lý giã cào bay sai tuyến
- Liên Đoàn Lao động tỉnh giám sát công tác chỉ đạo giải quyết Đ/c Long
tiền lương và các chính sách khác có liên quan đến người lao
động theo quy định pháp luật tại Ban Quản lý chợ Phan Thiết

Sáng
Thứ 5
09/8

- Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại thành phố
- Họp Đoàn kiểm tra cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại
phường Phú Thủy
- Dự họp Sở KH&ĐT nghe Công ty thành phố Mặt trời báo cáo
việc triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ
dân trong vùng dự án kể từ khi được UBND tỉnh thống nhất tại
Công văn số 942/VP-KGVX ngày 27/02/2018

Chiều - Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại thành phố
- Họp xử lý các cơ sở thu mua phế liệu chưa di dời.
- Đi thực tế kiểm tra Điểm du lịch Suối Tiên

Sáng
Thứ 6
10/8

Thứ 7
11/8

Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
TNMT

Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
Đ/c Thông

-Tiếp Công dân định kỳ tại Ban Tiếp công dân thành phố.
Đ/c Điệp
- Dự Tòa án nhân dân tỉnh vụ ông Lưu Kim Bình.
Đ/c Khôi
- Dự họp giao ban Bí thư Đảng ủy các phường, xã.
Đ/c Long
- Họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công bồi thường, giải phóng Đ/c Thông
mặt bằng Dự án Nhà tang Lễ Bình Thuận, tại xã Phong Nẫm

- Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại thành phố
- Dự Tòa án nhân dân tỉnh vụ bà Nguyễn Thị Tính.
Chiều - Họp nghe Phòng Kinh tế báo cáo tiến độ thực hiện việc di dời
các cơ sở Tiểu thủ công nghiệp gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường
ra khỏi khu dân cư

Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
Đ/c Long

- Nghe và cho ý kiến các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy theo
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Đ/c Điệp
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Thứ 2
13/8

Sáng

- Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại thành phố
Đ/c Điệp
- Dự Hội nghị tổng kết 10 năm (2008-2018) thực hiện Nghị quyết Đ/c Thông
số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa

Chiều - Dự buổi làm việc của Tổ đại biểu HĐND tỉnh – Đơn vị Phan Đ/c Điệp
Thiết tái giám sát Sở Xây dựng về thực hiện dự án Khu dân cư
A&E phường Thanh Hải.
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế tại Đ/c Thông
phường Hưng Long.
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Đ/c Khôi
Thứ 3
14/8

Sáng

- Dự Hội nghị sơ kết 5 năm (2013-2018) thực hiện Nghị quyết số Đ/c Điệp
765-NQ/QUTW ngày 20/12/2002 của Quân ủy Trung ương, về
nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những
năm tiếp theo (tại Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh – Đơn vị Phan Thiết tái giám sát UBND Đ/c Khôi
thành phố về thực hiện dự án Công viên Sau bảo tàng Hồ Chí
Minh- Chi nhánh Bình Thuận
Đ/c Khôi
- Dự Tòa án nhân dân tỉnh vụ ông Mai Thanh Triết (8-9h)
- Dự Tòa án nhân dân tỉnh vụ ông Lê Xuân Hội và bà Tại Thị Sen Đ/c Khôi
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế tại Đ/c Thông
phường Thanh Hải

Chiều - Họp Ban Chỉ đạo ISO thành phố.
- Họp bàn xử lý rác trôi dạt bờ biển khu vực Hàm Tiến – Mũi Né
Thứ 4
15/8

Sáng

CT&PCT
Đ/c Khôi

- Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 2) nghe và cho ý kiến CT&PCT
điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phan Thiết đến năm 2040
- Dự họp UBND tỉnh giao ban tiến độ thực hiện công tác bồi Đ/c Khôi
thường, giải phóng mặt bằng các dự án: Đường Lê Duẩn (đoạn từ
đường Nguyễn Hội đến đường Trần Hưng Đạo) và Đường từ cầu
Hùng Vương đến đường ĐT.706B, thành phố Phan Thiết
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế tại Đ/c Thông
phường Phú Tài

Chiều - Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 2) nghe và cho ý kiến CT&PCT
điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phan Thiết đến năm 2040
- Nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà hát và triển lãm văn Đ/c Thông
hóa nghệ thuật tỉnh
- Họp xét giải quyết đất ở cho các hộ dân bị biển xâm thực tại Đ/c Long
phường Thanh Hải và phường Đức Long
Thứ 5
16/8

Sáng

- Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại
Đ/c Điệp
- Dự họp UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Đ/c Long
thôn báo cáo Kế hoạch và chính sách Phát triển cây Điều trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2018 -2025.
- Dự buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với cấp ủy, lãnh Đ/c Thông
đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố nghe báo cáo kết quả
4

triển khai thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU của Ban Thường vụ
Thành ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp
ứng yêu cầu công nghiệp, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Chiều - Dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp Đ/c Điệp
nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại trên địa
bàn tỉnh
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế tại Đ/c Thông
phường Đức Nghĩa
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Đ/c Khôi
Thứ 6
17/8

Sáng

- Dự Hội nghị tổng kết 10 năm (2008 – 2018) thực hiện Chỉ thị Đ/c Điệp
số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy
mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch
sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế tại Đ/c Thông
phường Lạc Đạo
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Đ/c Khôi
- Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề cương đề tài “Ứng dụng Đ/c Long
kỹ thuật trồng và chăm sóc nuôi lan cấy mô theo quy mô hộ gia
đình tại thành phố Phan Thiết”

Chiều - Dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp 6 tháng đầu năm theo Đ/c Điệp
Nghị định số 77 của Chính phủ giữa 3 lực lượng tại Ban Chỉ huy
Quân sự thành phố.
- Dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đ/c Thông
các dự án nghĩa trang (trong và ngoài ngân sách nhà nước), các
dự án xã hội hóa giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh
Đ/c Khôi
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Thứ 2
20/8

Sáng

- Dự kỳ họp HĐND thành phố kỳ họp bất thường (khóa XI) về CT&PCT
điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040
-Tiếp Công dân định kỳ tại Ban Tiếp công dân thành phố.
Đ/c Long
- Dự họp Thanh tra tỉnh bàn thống nhất hướng giải quyết vụ việc Đ/c Khôi
của bà Trương Thị Hoàng Ngọc, số 9 đường Ngô Quyền, phường
Lạc Đạo (Đài Truyền thanh cũ)

Chiều Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Thứ 3
21/8

Sáng

Đ/c Khôi

- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Đ/c Khôi
- Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Trường chuyên Đ/c Thông
Trần Hưng Đạo

Chiều - Làm việc Sở Khoa học Công nghệ kiểm tra công tác ISO.
Đ/c Thông
- Họp nghe Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp Phan thiết báo Đ/c Long
cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng và phướng hướng nhiệm
vụ các còn lại năm 2018
Thứ 4
22/8

Sáng

- Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại
Đ/c Điệp
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế tại Đ/c Thông
phường Đức Long
5

Chiều - Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại
Đ/c Điệp
- Dự họp UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Đ/c Long
thôn báo cáo Đề án và chính sách Phát triển trồng cỏvà chăn nuôi
bò sữa, bò thịt cao sản tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 -2025.
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế tại Đ/c Thông
phường Tiến Lợi
Thứ 5
23/8

Sáng

- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Đ/c Khôi
- Dự họp UBND tỉnh rà soát các Dự án Điện gió, Điện Mặt trời
Đ/c Long
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế tại
xã Tiến Thành
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế tại Đ/c Thông
phường Hàm Tiến

Chiều - Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Đ/c Khôi
- Dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo các vướng mắc liên quan đến Đ/c Long
giải quyết vốn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế tại Đ/c Thông
phường Hàm Tiến
Thứ 6
24/8

Sáng

- Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại
Đ/c Điệp
- Họp xét giải quyết đất ở cho các hộ dân bị biển xâm thực tại xã Đ/c Long
Tiến Thành
- Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại phường Thanh Hải Đ/c Thông

Chiều - Dự họp UBND tỉnh nghe và cho ý kiến các đề án về sắp xếp tổ Đ/c Điệp
chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế tại Đ/c Thông
phường Mũi Né
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Đ/c Khôi
Sáng
Thứ 2
27/8
Thứ 3
28/8

Thứ 4
29/8

- Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 3) (cả ngày)

Chiều - Dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo 48&67, Tổ công tác 689 tỉnh
- Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại phường Hàm Tiến
Sáng

CT&PCT
Đ/c Long

- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) CT&PCT
đánh giá tình hình, kết quả 2,5 năm thực hiện Ngị quyết Đại
hội Đảng bộ thành phố Phan Thiết (khóa XI) (cả ngày)

Chiều - Dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo đề xuất sử dụng máy bay
không người lái phục vụ công tác quản lý rừng trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Long

- Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đ/c Điệp
Đ/c Long

- Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại phường Mũi Né
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đ/c Thông
Đ/c Khôi

Sáng
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Chiều - Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại
Đ/c Điệp
- Họp xét giải quyết đất ở cho các hộ dân bị biển xâm thực tại Đ/c Long
phường Đức Long.
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế tại Đ/c Thông
phường Phú Hài
Thứ 5
30/8

Sáng

- Dự HN tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 28-NQ/TW của Bộ Đ/c Điệp
Chính trị (khóa X) về tiếp tục XD khu vực phòng thủ vưỡng chắc.
- Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại xã Thiện Nghiệp
Đ/c Thông
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Đ/c Khôi

Chiều - Dự Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và Đ/c Điệp
thi hành kỷ luật Đảng; phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020
- Dự Lễ tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi Đ/c Thông
đồng tỉnh lần thứ XI
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Đ/c Khôi
Thứ 6
31/8

Sáng

- Viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí CT&PCT
Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận nhân kỷ
niệm 73 năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt
nam (02/9/1945 - 02/9/2018).
Đ/c Khôi
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Chiều - Dự họp Thành ủy nghe báo cáo công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí tháng 8/2018.
- Họp giao ban nghe báo cáo tiến độ xây dựng chợ phường Đức
Long và chợ phường Phú Tài
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Tối

Đ/c Long
Đ/c Khôi

- Dự Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tiếp nhận ủng hộ và Đ/c Thông
trao học bổng quỹ “Tiếp bước cho trẻ em đến trường năm 2018”.

Nơi nhận:
- TT. Thành ủy;
- HĐND thành phố;

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

- CT, PCT UBND thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố (gủi qua mạng);
- UBNDcác phường, xã (gửi qua mạng) ;
- Ban Chỉ huy quân sự thành phố;
- Công an thành phố;
- Lãnh đạo, CV VP;
- Kế toán, QTM (thông báo trên mạng);
- Lưu : VT, ĐT.

Đ/c Điệp
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