
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 4 năm 2022 

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

(từ ngày 02/5 đến ngày 06/5/2022) 

----- 

Thứ hai, ngày (02/5) 

Nghỉ bù Ngày Chiến thắng 30/4 

Thứ ba, ngày (03/5)  

Nghỉ bù Ngày Quốc tế lao động 01/5 

Thứ tư, ngày (04/5)  

Sáng  

- 7 giờ 00: Chào cờ đầu tháng 

- 8 giờ 00: Tiếp công dân tại huyện (Bí thư, Phó CT KT) 

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

- Tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022 (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác Công an tỉnh về kiểm tra công tác phòng 

cháy, chữa cháy tại huyện (Chủ tịch) 

Chiều  
- Họp Thường trực huyện ủy 

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến KT-XH tháng 4 (Các PCT, PCT HĐND) 

Thứ năm, ngày (05/5)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị quán triệt và định hướng thông tin, tuyên truyền về tình 

hình Nga – Ukraina tại tỉnh (Bí thư)  

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

- 8 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ giải ngân các dự án lĩnh vực 

nông nghiệp tại tỉnh (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Thăm và tặng quà Lễ Phật đản năm 2022 (Phó CT VHXH) 

- 8 giờ 00: Họp GPMB DA (1) đường Văn Lâm-Sơn Hải và (2) đường dây 220kV, 

500kV Vân Phong-Vĩnh Tân (PCT KT) 

Chiều 
- 14 giờ 00: Họp Ban Thường vụ huyện ủy. 

- Kiểm tra cơ sở (PCT KT) 

Thứ sáu, ngày (06/5)  

Sáng 

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

- 8 giờ 00: Thăm và tặng quà Lễ Phật đản năm 2022 (Phó Bí thư TT) 

- 8 giờ 00: Dự họp nghe BC công tác quản lý vận hành Cảng TH Cà Ná (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội tại xã Nhị Hà (PCT KT) 



Chiều 

- 14 giờ 00: Dự HN sơ kết 05 năm thực hiện QCPH giữa Đảng ủy Bộ đội biên 

phòng tỉnh với huyện ủy tuyến biển giai đoạn 2018-2022 (Phó Bí thư TT, PCT KT) 

 - 14 giờ 00: Dự Hội nghị TK công tác tuyển quân năm 2022 tại huyện (Chủ tịch) 

 

 

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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