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tháng 7 năm 2017.

LỊCH CÔNG TÁC UBND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT THÁNG 7/2017
I. Những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7/2017:
- Chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân thành phố (khóa XI);
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6
tháng cuối năm 2017;
- Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên
địa bàn (đường Lê Duẩn, mở rộng đường Nguyễn Thông,..).
- Theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp phòng, chống thiên
tai; dịch bệnh ở người và trên đàn gia súc, gia cầm.
- Chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ
(27/7/1947 – 27/7/2017).
II. Chương trình công tác cụ thể:
Thứ/ngày/tháng
Thứ Hai
03/7

Thứ Ba
04/7

Thứ Tư
05/7

Nội dung

- Dự Tiếp công dân định kỳ (HĐND tp).
- Dự Họp bàn thống nhất phương án quy hoạch phân lô khu dân cư
phía Nam đường Lê Duẩn liên quan đến khu vực Phú Sơn
(GM 126 Sở XD).
Chiều - Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.
Sáng - Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và các văn
bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh “về việc tăng cường và nâng cao
hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân” .
- Dự họp Ban Chấp hành hội Cựu tù Chính trị thành phố
(bầu Chủ tịch Hội thay thế đ/c Nguyễn Thị Hạnh).
- Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư.
Chiều - Dự họp giao ban các Thường trực về kết quả thực hiện nhiệm vụ
tháng 6/2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2017.
* Dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về công tác an toàn giao
thông 6 tháng đầu năm.
- Dự Tòa án tỉnh liên quan đến vụ ông Trần Ngọc Hoàn.
- Dự họp giải quyết Đơn của bà Nguyễn Thị Kim Cúc (GM 551- Sở
TNMT).
Sáng

Sáng

- Nghe báo cáo lập đồ án quy hoạch phân khu các phường
Phú Thủy, Phú Trinh, Thanh Hải, Bình Hưng, Hưng Long.
- Dự khảo sát và thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của
cửa hàng xăng dầu Liên Danh (GM544_ Sở TN&MT).

Thành phần
Lãnh đạo VP
P. QLĐT

Đ/c Điệp
CT, PCT

Đ/c Thông
Đ/c Khôi
Đ/c Điệp
-Đ/c Khôi
P. TNMT
CT, PCT
- P. TNMT
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Chiều

Thứ Năm
06/7

Sáng

Chiều

Thứ Sáu
07/7

Sáng

Chiều

- Họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, vướng mắc hộ dân
liên quan dự án đường Lê Duẩn.
- Dự họp bàn giải quyết liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng
đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà
ở tại các tuyến số 3, số 11 và đường Nguyễn Tất Thành, Khu đô thị
Phố Biển Phan Thiết (GM 129 - Sở XD).
- Dự họp Đảng ủy quân sự thành phố.
- Dự Họp bàn chuẩn bị tổ chức giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc
gia vòng 2 năm 2017 (GM 110 Sở VH).

Đ/c Điệp
Đ/c Khôi

Đ/c Long
Đ/c Thông

- Dự họp kỳ họp thứ 4 – HĐND thành phố
* Dự nghe báo việc triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời.
- Dự trao đổi một số nội dung liên quan đến Đơn của ông
Nguyễn Văn Nở khiếu nại về đất bị thu hồi để xây dựng công trình
mở rộng phía Nam Phan Thiết. (GM 558 Sở TNMT).

CT, PCT
P. QLĐT

- Dự họp kỳ họp thứ 4 – HĐND thành phố
- Dự Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua
Báo cáo dự án Đường Lê Duẩn, đoạn từ Lê Hồng Phong đến Trần
Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh
ủy cho chủ trương triển khai dự án (GM 247 UB tỉnh).

CT, PCT

- Dự họp kỳ họp thứ 4 – HĐND thành phố
- Dự họp chuẩn bị nội dung về hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án
Trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên (GM 1460 Sở GD).
- Dự kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp
hải sản Phú Hài (GM 565_ Sở TNMT).

–

Đ/c Khôi

CT, PCT
Đ/c Thông
P. TN&MT

- Dự họp kỳ họp thứ 4 – HĐND thành phố.
- Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư (đường Lê Duẩn).
- Dự họp Ban Chấp hành Hiệp Hội du lịch Bình Thuận (GM32
HHDL).
- Dự kiểm tra thực tế theo kiến nghị của cử tri đối với khu đất
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh để trống nhiều năm gây lãng phí,
mất vệ sinh môi trường (GM 548 Sở TN&MT).

CT, PCT
Đ/c Điệp
Đ/c Thông
P.TNMT

Thứ Bảy
08/7

Sáng

- Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư
* Dự Hội nghị tọa đàm về quy hoạch khai thác quặng sa khoáng
titan tại Bình Thuận (GM 242 UB tỉnh).

Đ/c Điệp
Đ/c Khôi

Thứ Hai
10/7

Sáng

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (lần 1)
- Tiếp Công dân định kỳ.
- Dự Hội nghị chuyển giao các chi bộ trường học (Mầm non,
THCS về trực thuộc Đảng bộ các phường, xã.
* Dự nghe báo cáo tình hình di dời Xí nghiệp thủy sản Phan Thiết.
- Nghe báo cáo về việc lập hồ sơ đề nghị đặt tên đường.
- Dự họp bàn thống nhất giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng ngập
úng và đấu nối hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố (2696
Sở KHĐT).

Đ/c Điệp
Đ/c Long
Đ/c Thông
Đ/c Khôi
Đ/c Thông
P. QLĐT
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Chiều

Thứ Ba
11/7

Sáng

Chiều

Thứ Tư
12/7

Thứ Năm
13/7

Thứ Sáu
14/7

Thứ Hai
17/7

Sáng

* Dự nghe báo cáo rà soát công tác chuẩn bị năm học mới 2017 –
2018, rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án Trường Tiểu học
Thanh Nguyên (GM 244 UB tỉnh).
- Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư.
- Dự nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư Nghĩa trang
từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước (GM 245 UB tỉnh).
- Dự nghe cấp ủy các phường, xã phản ánh khó khăn, vướng mắc
trong triển khai nhiệm vụ tháng 6 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm
tháng 7/2017 (GM 1030 Thành ủy).
* Dự nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Đề xuất dự án Cầu
Văn Thánh, thành phố Phan Thiết theo loại hợp đồng BT (GM 250
UB tỉnh).
- Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sơ tại phường Phú Trinh.
- Dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu
năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (GM844 Qstp).
- Dự kỳ họp HĐND phường Phú Thủy.
Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư

Đ/c Điệp

Đ/c Khôi
Đ/c Khôi

Đ/c Long
Đ/c Điệp

Đ/c Thông
Đ/c Điệp
Đ/c Thông
Đ/c Khôi

Chiều

- Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư
- Dự họp giao ban Khối Đảng.
- Dự kỳ họp HĐND phường Phú Thủy.

Sáng

- Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.
- Nghe báo cáo công tác triển khai xây dựng các chợ trên địa bàn
các phường, xã.

Đ/c Thông

Chiều

- Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư
- Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính chính sách

Đ/c Khôi
Đ/c Thông

Sáng

Dự họp Kỳ họp thứ 4 - HĐND xã Tiến Thành (2016 – 2021).

Chiều

- Dự họp Kỳ họp thứ 4 - HĐND xã Tiến Thành (2016 – 2021).
- Dự Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp 6 tháng đầu năm theo
Nghị định 77 (Q.sự tp).

Đ/c Điệp
Đ/c Thông

Sáng

- Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư
- Nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác di dời các cơ sở thu mua
phế liệu trên địa bàn thành phố.
- Họp sơ kết công tác văn hóa – thông tin 6 tháng đầu năm 2017.

Đ/c Điệp
Đ/c Khôi

Chiều

- Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.
- Nghe báo cáo công tác đảm bảo an toàn và tình hình thực hiện
giải quyết các vướng mắc tại Khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành.

Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
Đ/c Thông
Đ/c Điệp

Đ/c Điệp

Đ/c Thông
Đ/c Điệp
Đ/c Thông
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Thứ Ba
18/7

Sáng

Chiều

Thứ Tư
19/7

Thứ Năm
20/7

Thứ Sáu
21/7

Sáng

* Dự Hội nghị Sơ kết công tác đảm bảo An toàn giao thông 6 tháng
đầu năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời
gian đến (LCT Tỉnh).
- Họp rút kinh nghiệm giải đua xe đạp 19/4.
- Dự Tòa án tỉnh.
- Dự sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (Công an thành phố).
- Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Trường Trung học cơ
sở Nguyễn Đình Chiểu.
- Dự họp giao ban khối Dân vận – Mặt trận Quý III/2017
- Nghe báo cáo đánh giá công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm 6 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối
năm 2017.

Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
Đ/c Thông
Đ/c Long

Đ/c Điệp

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

Chiều

- Dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố.
- Nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Dự án 920; nhiệm vụ,
giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017.

Đ/c Thông
Đ/c Khôi

Sáng

- Tiếp Công dân định kỳ
- Họp Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch thành phố.

Đ/c Điệp
Đ/c Thông

Chiều

- Họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố.
- Họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 4 – HĐND thành phố.
- Họp nắm tình hình, kết quả phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội.

Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
Đ/c Thông

Sáng

- Thường trực Thành ủy họp cho ý kiến cho ý kiến về công tác
cán bộ và việc sử dụng quỹ vì người nghèo thành phố.
* Dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 8
(khóa VII), nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư
* Dự họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo
thanh long VietGAP; tình hình, công tác phòng chống bệnh đốm
nâu trên cây thanh long.

Đ/c Điệp

Chiều

Thứ Bảy
22/7

* Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6
tháng đầu năm 2017.
- Dự Tòa án tỉnh.
- Dự họp giao ban Khối Nội chính thành phố.
- Cùng Thường trực Thành ủy làm việc với Chi cục Thuế
Phan Thiết về tình hình, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm;
nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Sáng

Đ/c Thông
Đ/c Khôi

Đ/c Long

* Dự Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra.
* Dự họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng
nông thôn mới tỉnh.
- Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư.

Đ/c Điệp
Đ/c Long

Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư

Đ/c Điệp

Đ/c Khôi
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Thứ Hai
24/7

Sáng

Chiều

Thứ Ba
25/7

Sáng

Chiều

Thứ Tư
26/7

Thứ Năm
27/7

Thứ Sáu
28/7

- Dự kiểm tra tiến độ thực hiện tại thực địa các dự án: Đường
Lê Duẩn, đường Hùng Vương và đường từ cầu Hùng Vương đến
đường ĐT.706B, thành phố Phan Thiết.
- Đi thăm các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm
ngày Thương binh – Liệt sĩ (02 ngày: 24, 25).

Đ/c Điệp

Đ/c Thông

- Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư.
- Dự Hội nghị UBMTTQVN thành phố lần thứ 9 (Khóa VII) đánh
giá tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2017.
* Dự nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn trọng điểm.

Đ/c Điệp
Đ/c Thông

- Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; viếng
Đền thờ Liệt sĩ thành phố. Dự lễ kỷ niệm gắn với Hội nghị biểu
dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn tỉnh Bình
Thuận nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ
(27/7/1947 – 27/7/2017), bắt đầu 8 giờ;
- Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư.
- Làm việc với Phòng Kinh tế về kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6
tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

Đ/c Điệp

- Dự họp Báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017.
* Dự nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường dự án
Xây dựng đường và tạo quỹ đất hai bên đường ĐT.706B.
- Kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Đ/c Long

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

Sáng

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (lần 2)
- Nghe báo cáo, đánh giá công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi
trường 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

Đ/c Điệp
Đ/c Khôi

Chiều

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (lần 2)
- Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư.
* Dự Hội nghị Sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2017 kết hợp
với Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh
hiệu Thầy thuốc Ưu tú và tổ chức trao tặng danh hiệu Thầy thuốc
Ưu tú cho những cá nhân trong Ngành Y tế.
- Nghe báo cáo kết quả tháo dỡ lồng bè trên biển phường Mũi Né.

Đ/c Điệp
Đ/c Khôi
Đ/c Thông

Đ/c Long

Tối

Dự Lễ viếng liệt sĩ và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đ/c Thông

Sáng

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (lần 2)
* Dự Họp trực tuyến sơ kết công tác VSATTP 6 tháng đầu năm
2017 và tổng kết tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017.

Đ/c Điệp
Đ/c Long

Chiều

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (lần 2)
- Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Đ/c Điệp
CT, PCT

Sáng

- Giao ban Ủy viên UBND định kỳ tháng 7.
* Dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm
2017 của Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ tại Đồng Nai.
- Làm việc với Đội Kiểm tra Liên ngành VHXH.

CT, PCT
Đ/c Thông
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Chiều

- Hội nghị sơ kết công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm
vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017.
- Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư

Đ/c Điệp
Đ/c Khôi

Sáng

- Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư
- Cùng Thành ủy làm việc với cấp ủy, lãnh đạo Phòng Giáo dục và
Đào tạo về kết quả thực hiện Kế hoạch 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 CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Đ/c Điệp
Đ/c Thông

Chiều

- Thường trực Thành ủy họp nghe và cho ý kiến công tác phòng
chống tham nhũng, lãng phí tháng 7/2017.
- Họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư.

Đ/c Điệp

Thứ Hai
31/7

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

Đ/c Khôi

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

- CT, PCT UBND tp;
- Các phòng, ban, phường, xã;
- Lãnh đạo, Chuyên viên VP;
- QTM (thông báo trên mạng);
- Lưu: VT, KT.

Phan Đức Tuyên
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