
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 25/4 đến ngày 29/4/2022) 

----- 

 

 

Thứ hai, ngày (25/4) 

Sáng 

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

VHXH) 

- Cả ngày: Đi công tác cơ sở (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại huyện (PCT KT) 

Chiều - Làm việc tại cơ quan (PCT KT) 

Thứ ba, ngày (26/4)  

Sáng 

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

- 8 giờ 00: Họp nghe BC kết quả giải ngân vốn đầu tư công và cho ý kiến KH 

gặp mặt doanh nghiệp (Chủ tịch) 

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

- 8 giờ 00: Dự họp đề xuất hướng xử lý đối với các vấn đề liên quan tại "khu 

vực 52 ha" tại Sở NNPTNT (PCT KT) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy 

- Làm việc tại cơ quan (PCT HĐND) 

- 14 giờ 00: Làm việc với Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại huyện (PCT VHXH) 

- 14 giờ 00: Đối thoại với ông Nguyễn Văn Vũ (PCT KT) 

Thứ tư, ngày (27/4)  

Sáng  

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

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

- 8 giờ 00: Họp kinh tế-xã hội tháng 4/2022 (Chủ tịch, các PCT, PCT HĐND) 

- 7 giờ 45: Dự trực tuyến HN tập huấn Luật Biên phòng VN tại tỉnh (PCT KT) 

Chiều  

- 14 giờ 00: Dự họp nghe BC KH phát triển KTXH vùng DTTS (Chủ tịch) 

- Làm việc tại cơ quan (PCT HĐND) 

- 14 giờ 00: Làm việc với Sở GDĐT tại huyện (PCT VHXH) 



  

- 14 giờ 00: Họp (1) DA Nhị Hà Solar Farm (2) xử lý kiến nghị của Công ty 

TNHH MTV Quang Thuận (PCT KT) 

Thứ năm, ngày (28/4)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Dự Hội thảo lấy ý kiến dự thảo lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân 

huyện Thuận Nam, giai đoạn 1945-2020 (Bí thư, PCT VHXH) 

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

- 8 giờ 00: Dự Sơ kết thí điểm TT Điều hành đô thị thông minh (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Họp thông qua KH cưỡng chế và nghe BC các trường hợp vướng 

mắc còn lại tại DA Đường dây 110kV mạch kép (PCT KT) 

Chiều 

- Làm việc tại cơ quan  (Bí thư) 

- 14 giờ 00: Làm việc với xã Nhị Hà nghe báo cáo tiến độ thực hiện nông thôn 

mới năm 2022 (Chủ tịch, PCT KT) 

- 14 giờ 00: Dự HN tư vấn hướng nghiệp cho học sinh tại huyện (PCT VHXH) 

Thứ sáu, ngày (29/4)  

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: Dự họp nghe báo cáo công tác quản lý vận hành Cảng tổng hợp Cà 

Ná tại tỉnh (Chủ tịch)  

- 8 giờ 00: Dự họp Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 47 

năm ngày giải phóng Ninh Thuận tại tỉnh (PCT VHXH) 

- 8 giờ 00: Dự họp triển khai nhiệm vụ định giá đất tại tỉnh (PCT KT) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Dự họp giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại tỉnh (Chủ tịch) 

- Làm việc tại cơ quan (PCT VHXH) 

- 14 giờ 00: Dự họp nghe BC Đề án lập hồ sơ quản lý nương rẫy và kinh phí 

thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn 2022 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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