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Số         -CTr/VPCU&CQ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Thuận Nam, ngày      tháng 02 năm 2022 

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

(từ ngày 14/02 đến ngày 18/02/2022) 

----- 

 

Thứ Hai (14/02) 

Sáng 

Làm việc tại cơ quan (Bí thư) 

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2021 tại tỉnh (Phó Bí thư TT) 

- 8 giờ 00: Họp Chủ tịch và các PCT nghe BC công tác chuẩn bị: (1) công bố NTM xã Phước 

Minh; (2) giao quân 2022; (3) phát động “Tết trồng cây-đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. 

Chiều 
- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy 

- 14 giờ 00: Họp nghe BC và cho ý kiến văn bản gửi Tòa án cấp cao (PCT KT) 

Thứ Ba (15/02)  

Sáng 

- 6 giờ 30: Dự lễ phát động “Tết trồng cây-đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện (Bí thư, Phó Bí thư 

TT, Chủ tịch, PCT HĐND, các PCT UBND huyện) 

- 7 giờ 30: Cùng Sở KHĐT khảo sát thực địa khu vực phía Nam và làm việc tại huyện (Chủ tịch) 

- 9 giờ 30: Dự họp triển khai nhiệm vụ năm 2022 khối VHXH tại tỉnh (PCT VHXH) 
- 8 giờ 00: Kiểm tra công tác bảo vệ thi công đường cao tốc và công tác GPMB các DA đường 

dây 220KV, 110KV(PCT KT) 

Chiều 

- 15 giờ 00: Tổng duyệt và kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2022 (Bí thư, Phó Bí 

thư TT, Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Dự Tổng kết ngành thông tin và truyền thông (PCT VHXH) 

- 14 giờ 00: Họp nghe BC công tác GPMB (1) DA đường dây 110KV Mạch kép NP-Phan Rí; (2) 

DA đường dây 220KV Mạch kép NP-TN (PCT KT) 

Thứ tư (16/02)  

Sáng  

- 6 giờ 00: Dự Lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện (Bí thư, Phó Bí thư TT, Chủ tịch, PCT 

HĐND, các PCT UBND huyện) 

- 9 giờ 00: Dự họp nghe BC điều chỉnh QH cảng nhập hóa chất sau muối tại tỉnh (Chủ 

tịch). 

- 10 giờ 00: Dự họp nghe BC xử lý mỏ VLXD thuộc DA cao tốc tại tỉnh (PCT KT) 

Chiều  

- Làm việc tại cơ quan (Bí thư) 

- 14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo 35 tỉnh (Phó Bí thư TT) 

- 14 giờ 00: Kiểm tra tiến độ và làm việc với Cty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Dự họp GPMB dự án cao tốc tại tỉnh (PCT KT) 

Thứ năm (17/02)  

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

- 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo công tác tham mưu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và 

các Nghị quyết của Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT) 



Chiều 

- 14 giờ 00: Làm việc với Công ty TNHH đầu tư nhà An Khánh về GPMB Cụm công nghiệp Hiếu 

Thiện (Chủ tịch) 

- 15 giờ 30: Họp nghe BC và triển khai công tác GPMB Khu đô thị mới Đầm Cà Ná (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo giá đất các dự án tại tỉnh (PCT KT). 

Thứ sáu (18/02)  

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

- 8 giờ 00: Dự HN tổng kết công tác thanh tra (Chủ tịch) 
- 8 giờ 00: Theo dõi chỉ đạo công tác bảo vệ thi công đường cao tốc (PCT KT) 

Chiều 
- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Đối thoại giải quyết khiếu nại vụ bà Trần Thị Mỹ Duy (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 

 

 

 

 

 

 

Phan Thủy 
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