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-----

I- Những nhiệm vụ trọng tâm:

-  Tập trung chỉ  đạo thực hiện nghiêm các biện  pháp phòng,  chống dịch
Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; phòng,
chống cháy rừng mùa khô.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6.

- Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các công việc để tổ chức thành công cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II- Họp Ban Thường vụ Thành uỷ:

- Lần 1: Công tác cán bộ; công tác đảng viên.

- Lần 2: Công tác cán bộ; công tác đảng viên.

III- Chương trình công tác cụ thể:

Thứ ba,
ngày 04

- Buổi sáng: Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ sở.

- Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ kiểm tra công tác bầu cử.

Thứ tư,
ngày 05

- Cả ngày: Tập thể Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị tập huấn kỹ
năng cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV (cư trú trên địa
bàn tỉnh) và ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm
kỳ 2021 - 2026.

Thứ năm,
ngày 06

-  Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Thành uỷ dự tiếp xúc cử tri khối
CBCNVC thành phố Phan Thiết của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại
Hội trường UBND thành phố Phan Thiết.

- Buổi chiều: Giao ban khối Đảng.

-  Buổi tối:  Đồng chí Bí thư  Thành uỷ dự tiếp xúc cử tri phường
Đức Nghĩa, Đức Thắng, Lạc Đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại
trụ sở làm việc UBND phường Lạc Đạo.

+ Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tiếp xúc cử tri khu phố 8 -
phường Bình Hưng.
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Thứ sáu,
ngày 07

-  Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ (lần 1).

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Thành uỷ dự tiếp xúc cử tri phường
Đức Long, xã Tiến Lợi, xã Tiến Thành của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ
tại trụ sở làm việc UBND phường Đức Long.

Thứ bảy,
ngày 08

-  Buổi sáng: Đ/c Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố dự tiếp
xúc cử tri phường Mũi Né, Hàm Tiến, xã Thiện Nghiệp của đồng
chí Bí thư Tỉnh uỷ tại trụ sở làm việc UBND phường Hàm Tiến

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực dự tiếp xúc cử tri
phường Bình Hưng, Hưng Long, Phú Thuỷ  của đồng chí Bí thư
Tỉnh uỷ tại trụ sở làm việc UBND phường Phú Thuỷ.

-  Buổi tối:  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tiếp xúc cử tri khu
phố 1 - phường Bình Hưng.

Chủ nhật,
ngày 09

-  Buổi tối:  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tiếp xúc cử tri khu
phố 4 - phường Bình Hưng.

Thứ hai,
ngày 10

- Buổi sáng: Đ/c Bí thư Thành uỷ tiếp xúc cử tri xã Phong Nẫm.

- Buổi chiều: + Từ 14 giờ - 15 giờ: Thường trực Thành uỷ, Thường
trực Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố họp trực tuyến với Thường trực
Tỉnh uỷ, Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh về công tác bầu cử.

+ Từ 15 giờ 30 phút - 17 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Phan Thiết.

+ Đ/c Bí thư Thành uỷ tiếp xúc cử tri phường Phú Tài, Phú Trinh.

-  Buổi tối:  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tiếp xúc cử tri khu
phố 3 - phường Hưng Long.

Thứ ba,
ngày 11

-  Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Thành uỷ dự kỳ họp chuyên đề lần
thứ 11 - HĐND tỉnh khoá X.

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Thành uỷ dự Hội nghị tổng kết hoạt
động HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

-  Buổi tối:  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tiếp xúc cử tri khu
phố 6 - phường Hưng Long.

Thứ tư,
ngày 12

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Thành uỷ dự tiếp xúc cử tri phường
Xuân An, Phú Tài, Phú Trinh, xã Phong Nẫm của đồng chí Bí thư
Tỉnh uỷ tại trụ sở làm việc UBND phường Xuân An.

- Buổi chiều: Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức Hội nghị các cơ sở
Đảng trực thuộc để quán triệt công tác bầu cử.
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+ Đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố dự tiếp xúc cử
tri phường Thanh Hải, Phú Hài của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại trụ
sở làm việc UBND phường Thanh Hải.

-  Buổi tối:  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tiếp xúc cử tri khu
phố 2 - phường Bình Hưng.

Thứ năm,
ngày 13

- Buổi sáng: Đ/c Bí thư Thành uỷ tiếp xúc cử tri phường Lạc Đạo,
Đức Thắng, Đức Nghĩa.

-  Buổi chiều: Đ/c Bí thư Thành uỷ tiếp xúc cử tri  phường Đức
Long, xã Tiến Lợi.

-  Buổi tối:  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tiếp xúc cử tri khu
phố 4 - phường Hưng Long.

Thứ sáu,
ngày 14

- Buổi sáng: Đ/c Bí thư Thành uỷ tiếp xúc cử tri xã Tiến Thành.

- Buổi chiều: Tập thể Thường trực Thành uỷ và ngành chức năng
làm việc với Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh uỷ về công tác lãnh đạo
đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử.

- Buổi tối: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tiếp xúc cử tri khu phố
7 - phường Hưng Long.

Thứ hai,
ngày 17

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Thành uỷ tiếp công dân định kỳ.

- Buổi chiều: Từ 15 giờ 30 phút - 17 giờ: Thường trực Thành uỷ,
Thường trực BCĐ bầu cử, Uỷ ban bầu cử thành phố họp trực tuyến
với Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban bầu cử tỉnh về công tác bầu cử.

Thứ ba,
ngày 18

- Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 1)

- Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ nghe UBND thành phố và các
ngành chức năng báo cáo nguy cơ thiếu nước sinh hoạt; giải pháp.

Thứ tư,
ngày 19

- Buổi sáng: 

+  Từ 07 giờ - 07 giờ 30 phút:  Thường trực Thành uỷ viếng Chủ
tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình
Thuận nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/5/1890 - 19/5/2021).

+ Thường trực Thành uỷ nghe UBND thành phố và các ngành chức
năng báo cáo phương án quy hoạch 03 tuyến đường Lý Thái Tổ, Ngô
Gia Tự, Phan Đăng Lưu tại phường Bình Hưng - Hưng Long.

- Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ nghe UBND thành phố và các
ngành chức năng báo cáo tiến độ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo;
tiến độ thực hiện Dự án 920.
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Thứ năm,
ngày 20

- Cả ngày: Thường trực Thành uỷ kiểm tra công tác bầu cử.

Thứ sáu,
ngày 21

- Cả ngày: Thường trực Thành uỷ kiểm tra công tác bầu cử.

- Thường trực Thành uỷ thăm các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân
dịp Lễ Phật đản năm 2021 - PL.2565.

Thứ bảy,
ngày 22

Thường trực Thành uỷ kiểm tra công tác bầu cử.

Chủ nhật,
ngày 23

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND
các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

-  Buổi sáng: Từ 10 giờ 30 phút -  11 giờ 30 phút:  Thường trực
Thành uỷ họp trực tuyến với Thường trực Uỷ ban bầu cử tỉnh. 

- Buổi chiều: Từ 16 giờ - 17 giờ: Thường trực Thành uỷ họp trực
tuyến với Thường trực Uỷ ban bầu cử tỉnh. 

Thứ hai,
ngày 24

- Buổi sáng: Thường trực Thành uỷ kiểm tra công tác bầu cử.

- Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ sở. 

Thứ ba,
ngày 25

-  Buổi sáng: Tập thể Thường trực Thành uỷ làm việc với tập thể
lãnh đạo Chi cục thuế thành phố về công tác thu ngân sách.

- Buổi chiều: Thường trực Thành uỷ dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Thứ tư,
ngày 26

Thường trực Thành uỷ làm việc với tập thể Đảng uỷ phường Mũi
Né về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai.

Thứ năm,
ngày 27

- Đồng chí Bí thư Thành uỷ dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
(lần 2).

- Thường trực Thành uỷ đi kiểm tra tiến độ một số công trình.

Thứ sáu,
ngày 28

- Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 2).

- Buổi chiều: Đ/c Bí thư Thành uỷ dự họp Đảng uỷ Quân sự t.phố.

Thứ hai,
ngày 31

- Buổi sáng: Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ sở. 

- Buổi chiều: Giao ban các Thường trực.
 

Nơi nhận:                                T/L BAN THƯỜNG VỤ
- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
- HĐND, UBND thành phố,                  
- Các Ban XD Đảng Thành ủy,
- Các ban, ngành, MT, các đoàn thể thành phố,
- Cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc,
- Các đồng chí Thành ủy viên,                                                           
- Lưu Văn phòng Thành ủy. C - 100     Phạm Tấn Công
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