
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 12/4 đến ngày 16/4/2022) 

----- 

 

Thứ hai, ngày (11/4) 

Nghỉ bù Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 

Thứ ba, ngày (12/4)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Họp BCĐ, BTC diễn tập chiến đấu trong khực vực phòng thủ cho 02 

xã Phước Nam, Phước Dinh (Bí thư, Chủ tịch, Phó CT HĐND) 

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP 

quý I/2022 tại tỉnh (Phó Bí thư TT) 

- 8 giờ 00: Họp Hội đồng xét chọn nhà đầu tư suối Cạn và nghe BC kết quả nạo 

vét hệ thống tiêu thoát lũ khu vực xã Phước Minh (PCT KT) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Cùng dự khảo sát với Đoàn công tác Quốc hội (Bí thư, Chủ tịch, 

PCT KT) 

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

Thứ tư, ngày (13/4)  

Sáng  

- 7 giờ 30: Dự HN Báo cáo giám sát kết quả 05 năm thực hiện NQ 31 về dừng 

chủ trương đầu tư DA điện hạt nhân Ninh Thuận  (Bí thư, PCT KT) 

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác 

năm 2022 tại huyện (Phó Bí thư TT) 

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

- 8 giờ 00: Dự giám sát với Đoàn HĐND tỉnh về công tác quản lý dược, thiết bị 

y tế tại Trung tâm Y tế huyện (PCT HĐND, PCT VHXH) 

Chiều  

- Họp Thường trực huyện ủy 

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

- 14 giờ 00: Họp nghe BC xử lý vi phạm ông Nguyễn Văn Vũ và kết quả giải 

quyết đơn của bà Đỗ Thị Lượm (PCT KT) 

Thứ năm, ngày (14/4)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Dự Lễ đón nhận bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới 

Núi Chúa và Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh 

Hy (Bí thư, Phó CT VHXH) 



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

- 8 giờ 00: Họp giao ban ngành TN&MT huyện-xã quý I và các vụ việc vi 

phạm hành chính về đất đai (PCT KT) 

Chiều 

- Làm việc tại cơ quan (Bí thư) 

- 14 giờ 00: Họp Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện quý I (PCT VHXH) 

- 14 giờ 00: Họp DA đầu tư trồng cây dược liệu Nhị Hà Solar Farm (PCT KT) 

Thứ sáu, ngày (15/4)  

Sáng 

- 6 giờ 45: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (Bí thư) 

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

- 8 giờ 00: Tiếp công dân tại huyện (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Họp thông qua Kết luận thanh tra thửa đất số 257, tờ bản đồ số 16, 

xã Phước Minh và giải quyết đơn ông Hoàng Công Lễ (Chủ tịch, PCT KT) 

Chiều 

- Làm việc tại cơ quan  (Bí thư) 

- 14 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở KHĐT tại huyện (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Dự họp nghe BC việc triển khai định giá đất của huyện Thuận 

Nam (PCT KT) 

Thứ bảy, ngày (16/4)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 – 01/4/2022 

gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận và giải phóng Miền Nam thống 

nhất đất nước (Bí thư, 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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