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* 

Số         -CTr/VPCU&CQ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Thuận Nam, ngày      tháng 3 năm 2022 

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

(từ ngày 21/3 đến ngày 25/3/2022) 

----- 

 

Thứ hai, ngày (21/3) 

Sáng 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 28/3/2022 (Bí thư) 

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

- 8 giờ 00: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

Chiều 
14 giờ 00: Họp cho ý kiến và triển khai KH đột phá cải thiện vệ sinh và môi 

trường các xã biển năm 2022 (Chủ tịch, PCT KT) 

Thứ ba, ngày (22/3)  

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

- 8 giờ 00: Họp KT-XH quý I/2022 (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, PCT HĐND) 

Chiều 

- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, PCT VHXH, PCT HĐND) 

- 14 giờ 00: Kiểm tra dự án đường dây 110KV mạch kép tại xã Cà Ná và Phước 

Minh (PCT KT) 

Thứ tư, ngày (23/3)  

Sáng  

- 8 giờ 00: Hội thảo Ninh Thuận 30 năm - một chặng đường đổi mới và phát 

triển tại tỉnh. (Phó Bí thư TT, Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến thông tin, tuyên truyền biển, đảo năm 2022 

(PCT HĐND, PCT VHXH) 

- 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất 

công ích trên địa bàn huyện (PCT KT) 

Chiều  

- 14 giờ 00: Dự họp Đoàn giám sát KH giám sát chuyên đề “Việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng giai 

đoạn 2016 – 2021” tại tỉnh (PCT KT) 

Thứ năm, ngày (24/3)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Họp giao ban công tác Dân vận, Mặt trận, đoàn thể huyện và công 

tác tôn giáo huyện quý I/ 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2022 

(Phó Bí thư TT, PCT VHXH ) 

- 8 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo rà soát Kế hoạch SDĐ 2022 cấp huyện tại 

tỉnh (Chủ tịch) 



- 8 giờ 00: Họp nghe GPMB dự án Khu đô thị đầm Cà Ná (PCT KT) 

Chiều 

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

- 8 giờ 00: Dự Họp UBND tỉnh về KT-XH quý I/2022 (Chủ tịch, các PCT, 

PCT HĐND) 

Thứ sáu, ngày (25/3)  

Sáng 
- 8 giờ 00: Họp Ban Thường vụ huyện ủy (Phó Bí thư TT, Chủ tịch, PCT 

HĐND, PCT VHXH) 

Chiều 

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

- 14 giờ 00: Họp giải ngân vốn đầu tư công và chuẩn bị các dự án trình 

HĐND tỉnh, huyện (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Dự kiểm điểm Phòng VHTT (PCT VHXH) 

 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Văn phòng tỉnh ủy, 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-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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