
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bình Thuận, ngày  04  tháng 01 năm 2023 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 

THÁNG 01 NĂM 2023 

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 

- Tập trung chăm lo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tổ chức thăm 

tặng quà tết cho người có công với cách mạng, đối tượng thuộc hộ nghèo, đối tượng 

bảo trợ xã hội. 

- Triển khai giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 cho các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc.  

- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị trong dịp 

Tết Nguyên đán năm 2023. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

 

Ngày 03 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày 

Tiếp xúc cử tri tại huyện Bắc Bình Đ/c Toàn 

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng 

kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung 

ương, Nghị quyết của Quốc hội (khóa XV) về Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2023 

Đ/c Nhàn 

Chiều 
Từ 15 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút: Dự họp Ban Chỉ đạo 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh 

Đ/c 

Thành 

Ngày 04 

(Thứ tư) 
Sáng  

Từ 08 giờ 00 phút – 09 giờ 30 phút: Dự Lễ công bố Quyết 

định số 451/QĐ-LĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập nguyên trạng 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Trường Cao đẳng 

Y tế Bình Thuận vào Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận và 

đổi tên thành Trường Cao đẳng Bình Thuận 

Đ/c Toàn  

Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm 

vụ năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Đ/c 

Thành 

Dự Hội nghị tổng kết Trung tâm Dịch vụ việc làm Đ/c Nhàn 

Ngày 05 

(Thứ năm) 

Cả 

ngày 
Tiếp xúc cử tri tại huyện Bắc Bình Đ/c Toàn 

Sáng 

Từ 08 giờ 00 phút – 9 giờ 30 phút: Dự Hội nghị Ban đại diện 

Hội Người cao tuổi tỉnh 

Từ 9 giờ 30 phút: Dự Hội nghị tổng kết Trung tâm Bảo trợ xã 

hội tổng hợp 

Đ/c 

Thành 
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Dự Hội nghị tổng kết công đoàn năm 2022 Đ/c Nhàn 

Chiều 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo định kỳ thông tin về 

tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2023 

Đ/c 

Thành 

Ngày 06 

(Thứ sáu) 

Cả 

ngày 

Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh đi thăm, tặng quà cho các 

đối tượng ở các cơ sở trợ giúp xã hội  

Đ/c 

Thành 

Chiều 

Dự Hội nghị tổng kết ngành Công thương năm 2022, triển 

khai nhiệm vụ năm 2023 
Đ/c Toàn 

Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh 
Đ/c Nhàn 

Ngày 07 

(Thứ bảy) 
Cả 

ngày 

Cùng lãnh đạo UBND tỉnh thăm và chúc Tết Nguyên đán 

Quý Mão – 2023 tại các cơ quan, đơn vị 
Đ/c Toàn 

Ngày 09 

(Thứ hai) 

Cả 

ngày 

Lãnh đạo Sở tiếp công dân Đ/c Toàn 

Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh đi thăm, tặng quà cho các 

đối tượng ở các cơ sở trợ giúp xã hội  

Đ/c 

Thành 

Sáng 
Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 
Đ/c Nhàn 

Ngày 10 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày 

Cùng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự 

thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp HĐND tỉnh 
Đ/c Toàn 

Phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đi thăm, 

trao thiếp mừng thọ cho người cao tuổi tròn 100 tuổi ở huyện 

Bắc Bình, Tuy Phong 

Đ/c 

Thành 

Chiều 

UBND tỉnh họp tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 

tỉnh 

Đ/c Toàn 

Ngày 11 

(Thứ tư) 
Sáng 

Dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh năm 2022 

Đ/c 

Thành 

Ngày 12 

(Thứ năm) 

Sáng 

- Dự Hội nghị của Bộ Lao động – TB&XH triển khai nhiệm 

vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023 (trực tuyến) 

- Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 

2023 trên địa bàn tỉnh 

GĐ, PGĐ 

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 

Đ/c 

Thành 

Chiều 

Họp giao ban Đảng ủy 
Đ/c Nhàn, 

đ/c Thành 

Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 

61 năm 2022, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

Đ/c 

Thành 

Từ 16 giờ 30 phút - 17 giờ 00 phút: Dự Chương trình gặp mặt 

cán bộ chủ chốt nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023 
GĐ, PGĐ 

Ngày 13-

14 

(Thứ sáu –  

thứ bảy) 

 

Thăm tặng quà các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn; dự Hội thảo điều phối và tổ chức 

chương trình phẫu thuật Nụ cười tại thành phố Hồ Chí Minh 

Đ/c 

Thành 
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Ngày 13 

(Thứ sáu) 

Cả 

ngày  

Cùng lãnh đạo UBND tỉnh thăm, trao Thiếp mừng thọ của 

Chủ tịch nước cho 20 người cao tuổi tròn 100 tuổi tại huyện 

Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết. 

Đ/c Nhàn 

Chiều 

Cùng lãnh đạo UBND tỉnh thăm và chúc Tết Nguyên đán 

Quý Mão – 2023 các cơ quan, đơn vị, gia đinh người có công 

với cách mạng 

Đ/c Toàn 

Ngày 14 

(Thứ bảy) 
Chiều 

Tham gia Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, 

chúc Tết gia định có công cách mạng, hộ nghèo, công nhân 

lao động và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh 

Đ/c Toàn 

Ngày 16 

(Thứ hai) 

Sáng Họp giao ban cơ quan GĐ, PGĐ 

Chiều 

Cùng lãnh đạo UBND tỉnh thăm và chúc Tết Nguyên đán 

Quý Mão – 2023 các cơ quan, đơn vị, gia đình người có công 

với cách mạng 

Đ/c Toàn 

Ngày 18 

(Thứ tư) 
Sáng 

Từ 07 giờ 00 phút – 07 giờ 45 phút: Viếng liệt sĩ tại Nghĩa 

trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng 

Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận nhân dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023. 

GĐ, PGĐ 

Ngày 19 

(Thứ năm) 
Sáng 

Dự Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

năm 2022 

Đ/c 

Thành 

Từ ngày 

20 đến hết 

ngày 

26/01/2023 

 Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão – năm 2023  

Ngày 21 

(Thứ bảy) 
Tối 

Dự Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Quý 

Mão năm 2023  
Đ/c Toàn 

Ngày 27 

(Thứ sáu) 

Sáng 
Từ 8 giờ 30 phút: UBND tỉnh nghe Báo cáo tình hình Tết 

Nguyên đáng Quý Mão năm 2023 
Đ/c Toàn 

Chiều 

Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo 

dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ 

năm 2023  

Đ/c Toàn 

Ngày 31 

(Thứ ba) 
Chiều 

Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách 

xã hội tỉnh về tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng 

năm 2023 

Đ/c 

Thành 

 

Nơi nhận:          

- UBND các huyện, TX, TP; 

- GĐ, các PGĐ Sở;        

- Các phòng chuyên môn, ĐVTT Sở;            

- Quản trị mạng; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                                                                                      

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Đỗ Thị Ngọc Thủy 
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