ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07/LCT-UBND

Phan Thiết, ngày 05 tháng 7 năm 2018.

LỊCH CÔNG TÁC UBND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT (THÁNG 7/2018)
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 2
02/7

Thứ 3
03/7

Thứ 4
04/7

Nội dung

Sáng Họp giao ban Chủ tịch UBND các phường, xã.
Chiều Họp giao ban Ủy viên UBND thành phố
- Dự họp Thành ủy triển khai thực hiện phương án đảm bảo an
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
- Hội nghị trực tuyến công bố Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh
Bình Thuận và ký kết hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông
Sáng
với Zalo.
- Dự họp Sở GTVT trao đổi, vận động các hộ giải tỏa thuộc dự án
đường Lê Duẩn (đoạn Trường Chinh- Lê Hồng Phong).
- Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố
- Họp giao ban các Thường trực
- Dự họp Sở Tài chính Nghe đơn vị tư vấn giá đất (Công ty
TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt) báo cáo kết quả khảo sát giá
Chiều đất thị trường làm cơ sở xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính
thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Phan
Thiết (15h).
- Dự Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXN
- Chủ tịch UBND thành phố và Bí thư Thành ủy đối thoại
nhân dân phường Phú Thủy.
Sáng
- Cùng UBND tỉnh Đối thoại vụ ông Trần Cổn (trú tại khu phố E,
phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết).
- Dự họp Thành ủy nghe Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố
báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội HND nhiệm kỳ 2018-2023.
- Dự họp UBND tỉnh nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng và rà soát, điều chỉnh phương án tái định cư dự án Đường
Lê Duẩn (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng
Chiều Đạo), thành phố Phan Thiết.
- Dự họp Phòng GD&ĐT Triển khai và lấy ý kiến đóng góp hoàn
chỉnh: “Dự thảo Kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 1, năm học
2018-2019”
- Dự họp Sở TNMT giải quyết công tác bồi thường dự án đường
Lê Duẩn theo đề nghị của UBND thành phố tại công văn số
7333/UBND-QHĐĐ

Thành
phần

CT&PCT
CT&PCT
Đ/c Điệp
Đ/c Thông

TNMT
CT&PCT
CT&PCT
Đ/c Khôi

Đ/c Thông
Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
Đ/c Điệp
Đ/c Khôi

Đ/c Thông

TNMT
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Thứ 5
05/7

Thứ 6
06/7

Thứ 2
09/7

- Họp Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Đường, Đ/c Điệp
quỹ đất 02 bên đường ĐT.706B
- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Đ/c Long
Trung ương 7 (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.
- Dự Tòa án nhân dân tỉnh đối thoại vụ án hành chính do ông Văn
Đ/ Khôi
Sáng
Công Dũng và ông Võ Đức Huy khởi kiện.
- Dự họp Sở GTVT nghe báo cáo phương án tuyến và đi thực địa
QLĐT
dự án đường ĐT.719B
- Dự họp tại Ban QLBT đường bộ bàn giải quyết vướng mắc mặt
QLĐT
bằng và xử lý kỹ thuật công trình đường ĐT.718
- Dự Hội nghị của Ban Chỉ huy thống nhất rút kinh nghiệm về Đ/c Điệp
công tác phòng chống biểu tình, gây rối an ninh trên địa bàn tỉnh.
- Dự họp Sở Xây dựng bàn giải quyết nhu cầu xây dựng của Tổ Đ/c Khôi
Chiều
chức, cá nhân trong khu vực dự án Trung tâm dịch vụ du lịch
Hàm Tiến-Mũi Né.
- Làm việc với tập thể lãnh đạo Ban Quản lý chợ Phan Thiết
Đ/c Long
- Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy (cả ngày)
Đ/c Điệp
- Dự họp UBND tỉnh giao ban tiến độ triển khai dự án Đường cao Đ/c Khôi
tốc Bắc Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh, đoạn Vĩnh Hảo – Phan
Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây.
- Làm việc với Văn phòng HĐND và UBND thành phố về công Đ/c Thông
Sáng tác sắp xếp nhân sự của đơn vị
- Dự họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghe báo cáo hồ sơ
QLĐT
thiết kế bản vẽ thi công-dự toán công trình Nhà hát và triển lãm
văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận
- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Nâng cao chất lượng khám Phòng Y tế
chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở”
- Cùng Thường trực Thành ủy làm việc với Tòa án nhân dân Đ/c Điệp
thành phố (16 giờ)
- Dự Họp UBND tỉnh thông qua Đề án quy hoạch tổng thể phát Đ/c Thông
triển khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm
2030; Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Phú Quý
đến năm 2030 (lần 2).
- Họp bàn giải quyết thu hồi đất dự án Mở rộng đường Nguyễn Đ/c Khôi
Chiều
Thông liên quan đến hộ bà Bích.
- Dự họp Sở KH&ĐT bàn phương án tham mưu UBND tỉnh bố trí
TNMT
kế hoạch vốn bồi thường các dự án: KDC HV II (khu vực 4+5);
Sử dụng quỹ đất 02 bên đường ĐT.706B; Đường Lê Duẩn; KDC
Nam Lê Duẩn

Sáng

- Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại thành phố
- Dự họp UBND tỉnh Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo
tình hình thực hiện việc xác định số tiền đã thỏa thuận bồi thường
cho các hộ dân thuộc Khu du lịch Kim Chi Resort để Công ty
TNHH Du lịch Kim Chi và Công ty Cổ phần Thương mại và Du
lịch Hiếu Hà thực hiện chi trả.

Đ/c Điệp
Đ/c Thông
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- Dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ
2015-2020 (từ 13 giở 30 phút đến 16 giờ 00 phút).
- Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy lần thứ 19 (bắt
Chiều đầu 16 giờ 00 phút)
- Dự Hội nghị trực tuyến về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng
đầu năm 2018
- Dự họp UBND tỉnh làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh về
thực hiện nhiệm vụ 2018
Sáng - Họp nghe báo cáo và cho ý kiến về công tác chuẩn bị năm học
mới 2018-2019
Thứ 3
10/7

Thứ 4
11/7

Thứ 5
12/7

Thứ 6
13/7

- Tiếp Công dân định kỳ tại Ban Tiếp công dân thành phố
- Dự họp rút kinh nghiệm rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 6HĐND khóa XI
Chiều - Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại thành phố giải quyết
việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà My và bà Liên
tại xã Phong Nẫm..
Sáng - Họp các Sở, ngành bàn xử lý 23 hộ hết hạn thuê mặt bằng tại
Khu du lịch Đồi Cát Bay, phường Mũi Né
- Dự họp giao Bí thư Đảng ủy các phường, xã
Chiều - Dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác
bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án tạo quỹ đất 02 bên đường
ĐT.706B, thành phố Phan Thiết.
- Họp Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội.
- Dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma túy.
- Họp nghe thông qua dự thảo Quy định diện tích tối thiểu được
tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thay
thế Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm
2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
- Dự Hội nghị trực tuyến “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” và lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối
thoại với doanh nghiệp.
Sáng
- Thường trực Thành ủy giám sát UBND thành phố thực hiện Quy
chế làm việc và các quy chế phối hợp UBND thành phố và Chủ
tịch UBND thành phố
Chiều - Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các địa phương
về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy.
- Dự họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Dự án
Nghĩa trang Vĩnh Hằng.
- Dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chỉ
tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2018.
Sáng - Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện pháp lệnh
Động viên công nghiệp (2003-2018).
- Dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự-quốc phòng địa phương 6
tháng đầu năm 2018 ở tỉnh

Đ/c Điệp
CT&PCT
Đ/c Khôi
Đ/c Thông
Đ/c Điệp
Đ/c Thông
Đ/c Long
Đ/c khôi
Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
Đ/c Điệp
Đ/c Thông
Đ/c Khôi
Đ/c Điệp
Đ/c Thông
Đ/c Long
Đ/c Khôi
CT&PCT

CT&PCT
Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
Đ/c Thông
Đ/c Điệp
Đ/c Thông

3

Thứ 6
13/7

Thứ 2
16/7

- Dự họp Tỉnh ủy làm việc với các sở, ngành, địa phương về tình
hình sản xuất, tiêu thụ thanh long trên địa bàn tỉnh.
- Họp nghe báo cáo và cho ý kiến xử lý việc cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất dự án 920 theo kết luận của Đoàn Thanh tra
- Dự họp UBND tỉnh về kết quả rà soát tiêu chuẩn đơn vị hành
hành cấp huyện, cấp xã và đề xuất phương án sắp xếp đơn vị hành
chính chưa đạt tiêu chuẩn.
- Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy (bắt đầu 16 giờ 00 phút)
Chiều
- Cùng Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội Nông dân tỉnh
làm việc với Hội Nông dân thành phố thống nhất nội dung, nhân
sự Đại hội Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018-2023.
- Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Đ/c Long

- Dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương 6
tháng đầu năm 2018
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố.
- Làm việc với Đội Kiểm tra liên ngành và các cơ quan liên quan
- Dự Họp giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện, thị,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý II/2018.
- Dự họp UBND tỉnh Nghe báo cáo tiến độ dự án đầu tư công
trình Nhà Tang lễ tỉnh (từ 14 giờ đến 15 giờ 30).
- Dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo
đánh giá công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây
dựng thông thường trên địa bàn tỉnh
- Dự Hội nghị thảo luận lấy ý kiến góp ý các nội dung dự thảo kế
hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 7, khóa XII.
- Họp giải quyết xử lý cá lồng bè tại vùng biển Mũi Né
- Họp nghe báo cáo đề xuất xử lý việc dời các cơ sở thu mua phế
liệu trên địa bàn thành phố
- Nghe báo cáo tiến độ Quy hoạch chung thành phố và các
quy hoạch phân điều chỉnh phân khu các phường Bắc Sông
- Dự hội nghị UBMTTQVN thành phố lần thứ 11 (khóa VII)
đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
2018.
- Dự hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2018 (cả
ngày).
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố.
- Làm việc với các cơ quan thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội.
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố
- Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề cương 02 đề tài khoa
học và công nghệ năm 2018.
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố
-Tiếp công dân định kỳ tại Ban Tiếp công dân thành phố
- Dự họp Thành ủy giao ban Khối Dân vận – Mặt trận quý II/2018
- Dự họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố

Đ/c Điệp

Sáng

Sáng

Chiều

Thứ 3
17/7

Sáng

Chiều

Thứ 4
18/7

Sáng

Chiều
Thứ 5
19/7

Sáng
Chiều

Đ/c Khôi
Đ/c Điệp
Đ/c Điệp
Đ/c Long
Đ/c Khôi

Đ/c Khôi
D/c Thông
Đ/c Điệp
Đ/c Thông
Đ/c Khôi
Đ/c Điệp
Đ/c Long
Đ/c Khôi
Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
Đ/c Thông
Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
Đ/c Khôi
Đ/c Long
Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
Đ/c Thông
Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
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Thứ 6
20/7

Thứ 2
23/7

Thứ 3
24/7

Thứ 4
25/7

Thứ 5
26/7

Thứ 6
27/7

- Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại thành phố (cả ngày)
- Họp giao ban nghe báo cáo Tiến độ xây dựng chợ phường: Phú
Tài, Thanh Hải và Đức Long.
- Dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giao thành phố
Chiều - Làm việc với Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp Phan Thiết
Sáng

- Dự họp giao ban Khối Nội chính quý I/2018
- Dự họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một
số nội dung liên quan đến dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh
trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long, Phan Thiết của
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Huy Hoàng (bao gồm dự án
tái định cư)
- Tổng kết 05 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013- 2018
Chiều -Dự họp UBND tỉnh giao ban tiến độ thực hiện công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng các dự án: Đường Lê Duẩn (đoạn từ
đường Nguyễn Hội đến đường Lê Hồng Phong) và Đường từ cầu
Hùng Vương đến đường ĐT.706B, thành phố Phan Thiết.
- Dự Đại hội Hội Nông dân thành phố Phan Thiết, nhiệm kỳ
2018-2023
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố.
- Đi thăm các gia đình chính sách, người có công
Sáng - Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố
- Dự Đại hội Hội nông dân thành phố Phan Thiết, nhiệm kỳ 20182023.
- Sở Khoa học Công nghệ kiểm tra công tác thực hiện ISO năm
2018.
Chiều - Cùng UBND tỉnh đối thoại với bà Huỳnh Thị Ngọc Nhung trú
tại thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc (thuộc
dự án Tổ hợp KDL Thung Lũng Đại Dương)
- Dự họp UBND tỉnh rà soát các Dự án Điện gió, Điện Mặt trời.
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố
Sáng - Họp Giao ban Chủ tịch UBND các phường, xã
Sáng

Đ/c Điệp
Đ/c Long
Đ/c Thông
Đ/c Long

Đ/c Điệp
Đ/c Khôi

Đ/c Long
Đ/c Điệp

Đ/c Long
Đ/c Khôi
Đ/c Thông
Đ/c Điệp
Đ/c Long
Đ/c Thông
Đ/c Điệp
Đ/c Long
Đ/c Khôi
CT&PCT

Chiều - Họp Giao ban Ủy viên UBND thành phố

CT&PCT

- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố
- Dự họp UBND tỉnh họp nghe báo cáo đề xuất sử dụng máy bay
không người lái phục vụ công tác quản lý rừng trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Ngày thương binh liệt sĩ
Chiều - Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại thành phố
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố
Sáng - Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi
nhánh Bình Thuận, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh
liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018). Viếng Đền thờ Liệt sỹ thành phố
và dự Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Đ/c Điệp
Đ/c Long

Sáng

Đ/c Thông
Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
CT&PCT
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- Dự họp Thường trực Thành ủy
- Dự hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm Đề án “Tái cơ cấu ngành
nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển
bền vững” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
- Dự họp UBND tỉnh thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội Thanh
Long tỉnh Bình Thuận lần thứ I/2018 và Hội nghị hợp tác phát
triển du lịch (Việt - Nga) (từ 8 giờ đến 10 giờ);
- Dự họp UBND tỉnh đối thoại giải quyết khiếu nại ông Nguyễn
Huy Cường - Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Đông
Nam Á.
- Dự họp Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận
lần thứ VIII/2018 (từ 10 giờ đến 11 giờ 30).
Chiều - Dự họp Sơ kết an toàn giao thông 06 tháng đầu năm 2018.
- Làm việc với Công ty TNHH Thép Trung Nguyên nghe báo cáo
liên quan đến việc di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố
Sáng - Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại thành phố
Thứ 2
- Dự họp Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ thành phố.
30/7
Chiều - Dự họp Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng
phí tháng 7/2018
- Dự họp UBND tỉnh báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 06
tháng đầu năm 2018
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố
Thứ 3
Sáng - Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy
31/7
- Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố
Chiều - Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy
- Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới.
- Dự họp UBND tỉnh nghe Tập đoàn Bưu chính viễn thông báo
cáo UBND tỉnh các nội dung chủ yếu của Đề án Đô thị thông
minh.
TL. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- TT. Thành ủy;
CHÁNH VĂN PHÒNG
Thứ 6
27/7

Sáng

- HĐND thành phố;

- CT, PCT UBND thành phố;
- 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
Đ/c Long
Đ/c Long
Đ/c Khôi
Đ/c Thông
Đ/c Điệp
Đ/c Long
Đ/c Khôi
Đ/c Điệp
Đ/c Thông
Đ/c Điệp
Đ/c Thông
Đ/c Khôi
Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
Đ/c Điệp
Đ/c Long
Đ/c Khôi
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