
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 3 năm 2022 

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

(từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022) 

----- 

 

Thứ hai, ngày (14/3) 

Sáng 

- Làm việc tại cơ quan (Bí thư, PCT HĐND, các PCT UBND) 

- 8 giờ 00: Dự họp góp ý dự thảo Báo cáo 30 năm tái lập tỉnh (Phó Bí thư TT) 

- 7 giờ 30: Đi khảo sát cùng Đoàn công tác UBKT Quốc hội (Chủ tịch) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy 

- 14 giờ 00: Dự hội thảo trực tuyến xây dựng Luật lực lượng tham gia BVAN, 

trật tự tại cơ sở và Luật TTATGT đường bộ do BCA tổ chức (PCT VHXH) 

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

Minh (PCT KT) 

Thứ ba, ngày (15/3)  

Sáng 

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

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

- 8 giờ 00: Dự làm việc với đoàn công tác UBKT Quốc hội tại tỉnh (Chủ tịch) 

- 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 Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh (Phó Bí thư TT) 

- Tiếp công dân định kỳ (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Dự họp giải quyết khiếu nại và xử lý vướng mắc giải phóng mặt 

bằng các dự án tại tỉnh (PCT KT) 

Thứ tư, ngày (16/3)  

Sáng  

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

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

- 8 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo phương án Kế hoạch sử dụng đất 2022 cấp 

huyện tại tỉnh (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Dự hội nghị Tổng kết ngành VHTTDL 2021 tại tỉnh (PCT VHXH) 

- 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo vụ ông Lê Văn Trung - Phước Dinh (PCT KT) 

Chiều  
- 14 giờ 00: Họp rà soát công tác CCHC và KH nâng cao chỉ số DDCI cấp 

huyện (Chủ tịch, PCT VHXH)  



Thứ năm, ngày (17/3)  

Sáng 

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

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

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

tỉnh, huyện (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Dự HN Tổng kết Thi đua Khen thưởng 2021 tại tỉnh (PCT VHXH) 

- 8 giờ 00: Dự họp trực tuyến với Ủy ban KH&CN (PCT KT) 

Chiều 
- 14 giờ 00: Họp thống nhất nội dung tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã 

hội 30 năm tái lập tỉnh (Chủ tịch, PCT VHXH)  

Thứ sáu, ngày (18/3)  

Sáng 

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

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

- 8 giờ 00: Dự họp Nghe báo cáo đơn giá thuê đất tại tỉnh (PCT KT) 

Chiều - 14 giờ 00: Dự họp nghe triển khai các dự án nông nghiệp tại tỉnh (PCT KT) 

 

 

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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