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CHƢƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 6/2020 
 

 

I. NHIỆM VỤ TẬP TRUNG TRONG THÁNG 

1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu 

nhi (1/6); 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Thi đua Ái quốc” 

(11/6/1948-11/6/2020); ngày Gia đình Việt Nam (28/6).  

2. Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp tỉnh lần thứ IV năm 2020. 

II. CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

Thời gian Nội dung thực hiện 
Phân công cán 

bộ 

Ngày 01/6 

(T2) 

- Sáng: Họp cấp ủy 

- Chiều: Họp Chi bộ 

- Cấp  ủy 

- Đảng viên Chi bộ 

Ngày 02/6 

(T3) 

Dự Hội nghị tham vấn dự án Quản lý tổng hợp rác thải rắn sinh hoạt 

tại tỉnh. 

Đ/c Nguyệt, 

Giang, Thanh 

Ngày 03/6 

(T4) 

- Sáng: Họp Ban Thường vụ 

- Tham gia cùng chuyên gia khảo sát dự án Quản lý tổng hợp rác 

thải rắn sinh hoạt tại thành phố Phan Thiết. 

- Ban Thường vụ 

- Đ/c Phương 

Ngày 04/6 

(T5) 

- Sáng: Dự Hội nghị  thảo luận góp ý Văn kiện Đại hội cấp trên. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh quay phóng sự điển 

hình tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình; xã Phong Nẫm, thành phố 

Phan Thiết. 

- Đ/c Yến 

- Đ/c  Thương 

 

Ngày 05/6 

(T6) 

- Sáng: Họp Hội đồng sơ tuyển công chức. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh quay phóng sự điển 

hình tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân và thành phố Phan Thiết. 

- Họp với Đoàn công tác về môi trường “Dự án phát triển thủy sản 

bền vững vay vốn Ngân hàng thế giới WB”.  

-  Thành viên HĐ 

- Đ/c  Thương 

 

- Đ/c   Phương 

 

Ngày 7->9/6 

(CN->T3) 

Dự Hội thảo dự án Quản lý tổng hợp rác thải rắn sinh hoạt tại tỉnh 

Quảng Ninh. 

Đ/c Nguyệt, Giang 

Ngày 08/6 

(T2) 

Tham gia cùng đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh  

việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ tại xã 

MêPu và huyện Đức Linh. 

  

Đ/c Toàn 

Ngày 09/6 

(T3) 

- Sáng: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, 

ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

- Đ/c Yến 
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- Chiều: + Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xét khen cao đợt 

2/2020. 
 

- Khảo sát Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình tại thị trấn Phan Rí 

Cửa, Liên Hương (Tuy Phong). 
 

- Tham gia cùng đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN 

tỉnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch covid - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ tại 

thị trấn Lương Sơn và huyện Bắc Bình. 

- Đ/c  Yến 

 

- Đ/c Thảo, Thủy, 

Khanh 
 

- Đ/c Toàn 

Ngày 10/6 

(T4) 

Sáng: Kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở tại Trường Tiểu học Phú Tài 

- Phan Thiết. 
 

- Khảo sát Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình tại xã Hàm Phú, 

Hàm Liêm (Hàm Thuận Bắc). 
 

- Tham gia cùng đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN 

tỉnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch covid - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ tại 

xã Hàm Hiệp và huyện Hàm Thuận Bắc. 

- Đ/c Yến, Thương 

 

- Đ/c Thảo, Thủy, 

Khanh 
 

- Đ/c Toàn 

Ngày 11/6 

(T5) 

- Dự kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 
 

- Khảo sát Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình tại xã Thiện Nghiệp, 

phường Mũi Né (Phan  Thiết). 
 

- Tham gia cùng đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN 

tỉnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch covid - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ tại 

xã Tân Thuận và huyện Hàm Thuận Nam. 
 

- Tối: Dự Chương trình tuyên dương thanh niên các dân tộc, tôn giáo 

tỉnh Bình Thuận năm 2020 

- Đ/c Yến 
 

- Đ/c Thảo, Thủy, 

Khanh 
 

- Đ/c Toàn 

 

 

 

- Đ/c Nguyệt 

Ngày 12/6 

(T6) 

- Sáng: Kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở tại Cục thi hành án Dân 

sự huyện Bắc Bình. 

- Chiều: Khảo sát Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình tại xã Tiến 

Thành (Phan Thiết). 

- Tham gia cùng đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN 

tỉnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch covid - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ tại 

thị trấn Phan Rí Cửa và huyện Tuy Phong. 

- Đ/c Yến, Mới 

 

- Đ/c Thảo, Thủy, 

Khanh 
 

- Đ/c Toàn 

Ngày 13/6 

(T7) 

Tối: Dự Chương trình tuyên dương Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố 

năm 2020. 

Đ/c Thảo 

Ngày 14/6 

(CN) 

 

Tập huấn đề án 404 tại xã Hàm Trí, thị trấn Ma Lâm (Hàm Thuận 

Bắc). 

Đ/c Thảo, Thủy, 

Khanh 
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Ngày 15/6 

(T2) 

Chiều: Tập huấn và giải ngân dự án “Cải thiện điều kiện sống cho 

phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2020 - 2025 tại xã Hàm Chính (Hàm 

Thuận Bắc). 

Đ/c Nguyệt,  Giang, 

Thanh 

Ngày 16/6 

(T3) 

- Sáng: + Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 41. 

             + Khảo sát Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình tại phường 

Đức Long (Phan Thiết). 

- Chiều: Dự Hội nghị (trực tuyến) tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 

số 46 - CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy 

hoại đạo đức xã hội”. 

- Tập huấn và giải ngân dự án “Cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ 

và trẻ em” giai đoạn 2020 - 2025 tại xã Hàm Đức, Phú Long (Hàm 

Thuận Bắc). 

- Đ/c Yến 

- Đ/c Thảo, Thủy, 

Khanh 

- Đ/c Thảo 

 
 

 

 

- Đ/c Nguyệt 

Giang, Thanh 

Ngày 18/6 

(T5) 

Tập huấn và giải ngân dự án “Cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ 

và trẻ em” giai đoạn 2020 - 2025 tại xã Tân Xuân, Tân Thắng, Sông 

Phan và thị trấn Tân Minh (Hàm Tân). 

Đ/c Yến, Nguyệt, 

Giang, Thanh, 

Khanh, Phương 

Ngày 19/6 

(T6) 

- Sáng: Dự Hội nghị cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI năm 2019 và lãnh đạo tỉnh đối thoại 

với doanh nghiệp nghe báo cáo tình hình khó khăn trong sản xuất 

kinh doanh do dịch Covid-19.  

- Chiều: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh lần thứ IV, năm 2020. 

- Đ/c Nguyệt 

 

 

 

- Đ/c Hương 

 

Ngày 22/6 

(T2) 

 

Chiều: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Hội LHPN tỉnh lần thứ 

IV, năm 2020. 

 

CBCCCQ 

 

Ngày 23/6 

(T3) 

- Tập huấn đề án 404 tại xã Hàm Kiệm, Hàm Mỹ (Hàm Thuận 

Nam). 
 

- Chiều: Tập huấn và giải ngân dự án “Cải thiện điều kiện sống cho 

phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2020 - 2025 tại phường Bình Tân (La 

Gi). 

- Đ/c Thảo, Thủy, 

Khanh 
 

- Đ/c Nguyệt, 

Giang, Phương 

Ngày 24/6 

(T4) 

Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình giảm nghèo 

bền vững tỉnh giai đoạn 2016 -2020; phong trào thi đua “Bình Thuận 

chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”, giai đoạn 

2017 - 2020 và tổng kết đánh giá vai trò, hiệu quả của tín dụng bền 

vững giai đoạn 2016 - 2020. 

 

 

Đ/c Nguyệt 

 

Ngày 24 - 26/6 

(T4 - T6) 

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đ/c Yến 
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Ngày 25/6 

(T5) 

Tập huấn và giải ngân dự án “Cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ 

và trẻ em” giai đoạn 2020 - 2025 tại xã Tân Phước, phường Tân 

Thiện (La Gi). 

Đ/c Nguyệt, Giang, 

Phương 

Ngày 26/6 

(T6) 

Tập huấn và giải ngân dự án “Cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ 

và trẻ em” giai đoạn 2020 - 2025 tại phường Phước Lộc, Phước Hội 

(La Gi). 

Đ/c Nguyệt, Giang, 

Phương 

Ngày 29/6 

(T2) 

- Sáng: Họp Chi bộ định kỳ tháng 6/2020 

- Chiều: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 42. 

- Đảng viên Chi bộ 

- Đ/c Yến 

Ngày 30/6 

(T3) 

- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 42. 

- Dự sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 

2020 tại Hàm Tân. 

- Đ/c Yến 
 

- Đ/c Nguyệt 

 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 6/2020, các Ban chuyên môn cơ quan Hội 

LHPN tỉnh triển khai thực hiện (Chương trình này thay cho giấy mời trong nội bộ cơ 

quan). 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Văn phòng TW Hội LHPNVN (2 nơi); 

- BDV Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;  

- Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh;                                        

- Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố;                      

- Hội PN CA, QS, BP;                                

- Lưu VT.                                                               

TL. BAN THƢỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lƣơng Thị Mới 
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