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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 10/01 đến ngày 14/01/2022) 

----- 

 

Thứ Hai (10/01)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy (Bí thư) 

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

- Kiểm tra tình hình học sinh đi học trở lại (PCT VHXH) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy 

- 16 giờ 30: Dự Lễ Khánh thành Nhà Văn hóa thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh 

(Bí thư, Chủ tịch) 

Thứ Ba (11/01)  

Sáng 

- Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Họp Thường trực HĐND huyện về chương trình công tác tháng 

01/2022 và cho ý kiến KH giám sát năm 2022 (Phó Bí thư TT, PCT HĐND) 

- Cả ngày: Kiểm tra khu vực Bãi Đá Trứng, xã Phước Dinh (PCT KT) 

Chiều 14 giờ 00: Họp Ban Thường vụ huyện ủy 

Thứ Tư (12/01)  

Sáng 

- Cả ngày: Đi công tác cơ sở (Bí thư) 

- Cả ngày: Làm việc với Lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy (Phó Bí thư TT) 

- 8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến triển khai KH phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ng n sách nhà nước huyện năm 2022 (Chủ tịch, các PCT, PCT HĐND) 

Chiều 

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

- 14 giờ 00: Họp Ban Đại diện NHCSXH huyện (PCT VHXH) 

- 14 giờ 00: Họp tư vấn GQKN lần 2 vụ ông Hà Văn Hùng (PCT KT) 

Thứ Năm (13/01)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành tổ chức x y dựng Đảng 

năm 2021 (Bí thư) 

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành D n vận năm 2021 (Phó Bí 

thư TT) 

- 8 giờ 00: Dự hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2021 tại tỉnh (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Họp rà soát kết quả giải quyết đơn thư và xử lý VPHC (PCT KT) 



Chiều 

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

- 14 giờ 00: Làm việc với Văn phòng CU&CQ huyện (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Dự họp BCĐ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh (PCT KT) 

Thứ Sáu (14/01)                                          

Sáng 

- Cả ngày: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác x y dựng Đảng và hệ 

thống chính trị năm 2022 tại Tỉnh ủy (Bí thư) 

- Cả ngày: Đi công tác cơ sở (Phó Bí thư TT) 

- 8 giờ 00: Đánh giá Chương trình hành động lãnh đạo ngành giáo dục (Chủ 

tịch, PCT VHXH) 

- 8 giờ 00: Dự cùng UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH 

tỉnh (PCT KT) 

Chiều 
14 giờ 00: Đánh giá Chương trình hành động lãnh đạo Phòng KT&HT và 

Phòng Nội vụ (Chủ tịch, các PCT UBND) 

 

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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