
UBND TỈNH BÌNH THUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     THANH TRA TỈNH                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Số: 1278/CTr-TTBT                            Bình Thuận, ngày 01 tháng 11 năm 2021 
 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 11 năm 2021 

 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

- Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021 theo các Quyết định 

số 2841/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, số 2411/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Tiếp tục xác minh đơn khiếu nại, tố cáo do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

- Xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh trình 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ 2 tháng cuối năm nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ 

Ngày Buổi Nội dung công tác Thực hiện 

01 

(thứ hai) 

Sáng Họp Ban lãnh đạo cơ quan 

Ban lãnh đạo, 

Chánh Văn 

phòng 

Chiều 

Dự họp với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực 

Huyện ủy và UBND huyện Hàm Tân về công tác 

thanh tra 

Đ/c Hải 

02 

(thứ ba) 
Sáng 

Dự Hội nghị cho ý kiến báo cáo sơ kết 05 năm 

thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU về đẩy mạnh 

phát triển nguồn nhân lực của tỉnh 

Đ/c Hải 

02 -> 30 Cả ngày 

Chỉ đạo hoàn thành thanh tra chuyên đề tại huyện 

Đức Linh và xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo của 

công dân 

Đ/c Hải 

02 -> 22 Cả ngày 

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành thanh tra trách nhiệm 

người đứng đầu trong việc thực hiện quy định về 

công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư 

pháp 

Đ/c Quý 

02 -> 15 Cả ngày Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính Đ/c Toàn 
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(học trực tuyến) và chỉ đạo hoàn thành thanh tra 

việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách, 

mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng tại UBND 

huyện Bắc Bình và thanh tra công trình Kênh tiếp 

nước Suối Lách - Bàu Thiểm, công trình kiên cố 

kênh mương hệ thống thủy lợi hồ Núi Đất - Suối 

Le 

04 

(thứ năm) 

Cả ngày 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh: 

+ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh năm 2021 và nhiệm vụ giải pháp năm 

2022. Báo cáo tình hình thu – chi ngân sách nhà 

nước năm 2021 và dự toán thu năm 2022. 

+ Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa 

ngân sách các cấp chính quyền địa phương và cơ 

chế hưởng thu vượt dự toán ngân sách nhà nước 

cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2022-2025. 

+ Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

trong điều kiện thích nghi với dịch bệnh Covid-19 

Đ/c Hải 

Sáng 
Triển khai Quyết định kiểm tra thực hiện Kết 

luận Thanh tra tại Sở Tài chính 
Đ/c Quý 

Chiều Dự họp tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Đ/c Quý 

05 

(thứ sáu) 

Cả ngày 

Dự họp với Thường trực HĐND tỉnh về các báo 

cáo năm 2021 của UBND tỉnh về công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng 

Đ/c Quý 

Chiều 

Dự làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản 

xuất kinh doanh và đầu tư 

Đ/c Toàn 

08 

(thứ hai) 
Cả ngày 

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (trực tuyến) quán 

triệt các văn bản của Trung ương về công tác tổ 

chức, xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám 

sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 

Ban lãnh đạo 
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09 

(thứ ba) 

Sáng 
Đối thoại giải quyết khiếu nại vụ bà Hỏa Thị 

Thập (huyện Hàm Thuận Nam) 

Đ/c Hải, Phòng 

nghiệp vụ 2 

Chiều Họp Ban lãnh đạo và trưởng, phó các phòng 

Ban lãnh đạo 

và trưởng, phó 

các phòng 

12 

(thứ sáu) 
Sáng 

Dự họp UBND tỉnh chuẩn bị nội dung trả lời chất 

vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2021 - HĐND tỉnh khóa X 

Đ/c Hải 

15 

(thứ hai) 
Chiều 

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác 

xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng 

viên 

Đ/c Hải 

16 

(thứ ba) 
Sáng 

Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra tại UBND 

huyện Đức Linh 

Đ/c Hải, Phòng 

nghiệp vụ 2 

17-18 

(thứ tư, thứ 

năm) 

 

Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, 

nhiệm vụ năm 2022 

Đ/c Hải 

22 

(thứ hai) 

Sáng 
Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại và 

tranh chấp đất đai vụ bà Lê Thị Cúc 

Đ/c Hải, đ/c 

Toàn 

Chiều 
- Họp giao ban công tác tháng 10/2021 

- Họp Chi bộ thường kỳ tháng 10/2021 

- BLĐ, Trưởng 

phó các phòng 

- Đảng viên 

23 

(thứ ba) 
Sáng 

Đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị 

Ngọc (thường trú tại thôn 2, xã Phong Phú, 

huyện Tuy Phong) 

Đ/c Toàn, 

Phòng nghiệp 

vụ 1 

25 

(thứ năm) 
Cả ngày Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16 Đ/c Hải 

 

Nơi nhận:                                                                             TL. CHÁNH THANH TRA 

- Trang Thông tin điện tử cơ quan;                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Lưu: VT. Vũ 

 

 

 

                                                                                                  Đào Duy Vũ 
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