
HU-HĐND-UBND H.THUẬN NAM 

VĂN PHÒNG CẤP ỦY & CHÍNH QUYỀN 

* 

Số         -CTr/VPCU&CQ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Thuận Nam, ngày      tháng 01 năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH 

công tác của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND  

(từ ngày 17/01 đến ngày 21/01/2022) 

----- 

 

Thứ Hai (17/01)  

Sáng 

- Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Phó Bí thư TT) 

- 8 giờ 00: Dự gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2022 (Chủ tịch) 

- Cả ngày: Tiếp công dân định kỳ (Chủ tịch) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy 

- 14 giờ 00: Giảng bài lớp Đảng viên mới năm 2022 (PCT VHXH) 

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định tiêu chí suối Cạn, Phước Minh (PCT KT) 

Thứ Ba (18/01)  

Sáng 

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Phó Bí thư TT) 

- 8 giờ 00: Dự HN trực tuyến BKHĐT tổng kết công tác năm 2021 và triển khai 

NQ 01-NQ-CP năm 2022 của Chính phủ (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Dự Họp BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh (PCT KT) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 tại Tỉnh 

ủy (Phó Bí thư TT) 

- 14 giờ 00: Dự tổng kết công tác thuế năm 2021 (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

tỉnh (PCT VHXH) 

- 14 giờ 00: Làm việc với các xã về chuyển đổi cây trồng và lập Bản đồ nông 

hoá, thổ nhưỡng (PCT KT) 

Thứ Tư (19/01)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 01/2022 hình thức trực tuyến tại 

huyện (Bí thư, Phó Bí thư TT) 

- 8 giờ 00: Làm việc với Phòng TN&MT nghe BC kết quả thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm (Chủ tịch, PCT KT) 

- Cả ngày: Dẫn Đoàn người có công Viếng nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận (PCT 

VHXH, PCT HĐND) 

Chiều 

- Thăm và chúc tết (Bí thư, Phó Bí thư TT, Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết ngành Thuế tỉnh năm 2021 (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Đối thoại với bà Trần Thị Mỹ Duy (PCT KT) 



Thứ Năm (20/01)  

Sáng 

- Cả ngày: Thăm và chúc tết (Bí thư, Chủ tịch) 

- 8g – 9g: Tiếp đoàn Ban Trị sự Giáo hội PGVN huyện (Phó Bí thư TT) 

- 9 giờ 30: Công bố QĐ công tác cán bộ tại xã Nhị Hà (Phó Bí thư TT) 

- 9 giờ 00: Tiếp đoàn Ban Trị sự Giáo hội PGVN huyện (PCT VHXH) 

- 8 giờ 00: Dự hội nghị tổng kết ATGT tỉnh (PCT KT) 

Chiều 

- 13 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Công an huyện năm 2022 (Bí thư) 

- 14 giờ 00: Công bố QĐ công tác cán bộ tại xã Phước Diêm (Phó Bí thư TT) 

- 14 giờ 00: Dự Tổng kết công tác PCD năm 2021 tỉnh (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Dự HN tổng kết ngành y tế huyện năm 2021 (PCT VHXH) 

- 14 giờ 00: Dự cùng tỉnh làm việc với Văn phòng BCĐ Quốc gia về phát triển 

điện (PCT KT) 

Thứ Sáu (21/01)                                          

Sáng 

- Cả ngày: Thăm và chúc tết (Bí thư, Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Gặp mặt chức sắc dân tộc, tôn giáo (Phó Bí thư TT, PCT VHXH) 

- 8 giờ 00: Đối thoại với ông Hà Văn Hùng (PCT KT) 

Chiều 

- Thăm và chúc tết (Phó Bí thư TT) 

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo, cho ý kiến KH đấu giá đất, tăng thu nguồn lực 

từ đất đai (Chủ tịch, PCT KT) 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Văn phòng tỉnh ủy, 

- Văn phòng HĐND tỉnh;  

- Văn phòng UBND tỉnh, 

- Các đ/c Huyện ủy viên, 

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành,                                                                  

- Mặt trận, đoàn thể huyện, 

- Đảng ủy, UBND các xã, 

- Lưu Văn phòng CU&CQ huyện. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Hòa 
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