
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 04/4 đến ngày 08/4/2022) 

----- 

 

Thứ hai, ngày (04/4) 

Sáng 

- 7 giờ 00: Chào cờ đầu tháng (Bí thư, Phó Bí thư TT, Chủ tịch, Phó CT HĐND, 

các Phó CT) 

- 8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ (Chủ tịch) 

- 10 giờ 00: Họp nghe BC: (1) giải trình liên quan đến hoàn trả ngân sách của 

DA muối Quán Thẻ cắt giảm để thực hiện các DA khác; (2) xin ý kiến chủ 

trương hỗ trợ DA KDL sinh thái Cà Ná Star (Chủ tịch, PCT KT)  

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

- 8 giờ 30: Dự họp về giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) khi thực hiện dự án 

Khu đô thị mới Đầm Cà Ná tại tỉnh (PCT KT) 

Chiều 
- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy. 

- 14 giờ 00: Họp thông qua KH sản xuất vụ Hè Thu năm 2022 (PCT KT) 

Thứ ba, ngày (05/4)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Họp Đảng ủy Quân sự huyện (Bí thư) 

- 8 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo 35 tại huyện (Phó Bí thư TT, PCT VHXH) 

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ (Chủ tịch, PCT HĐND, PCT KT) 

Chiều 

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

- 14 giờ 00: Kiểm tra Nghị quyết 04-NQ/HU tại xã Phước Hà (PCT VHXH) 

- 14 giờ 00: Họp nghe BC xử lý vướng mắc DA đường dây 110KV mạch kép 

tại huyện (PCT KT) 

Thứ tư, ngày (06/4)  

Sáng  

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2022 (Bí thư, Phó Bí thư TT, PCT 

HĐND, PCT VHXH) 

- 8 giờ 00: Dự họp báo KT-XH quý I/2022 tại tỉnh (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Dự họp GPMB dự án Cà Ná Star tại tỉnh (PCT KT) 

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

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo kết quả xây dựng NTM xã Nhị Hà và NTM nâng 



cao xã Cà Ná (Chủ tịch, PCT KT) 

Thứ năm, ngày (07/4)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

- 8 giờ 00: Dự ký xác nhận hồ sơ bản đồ địa giới hành chính các cấp theo Dự án 

513 của tỉnh Bình Thuận với tỉnh Ninh Thuận tại huyện (PCT KT)  

Chiều 

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

- 14 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo quy định thay thế Quyết định 64-15-17 

tại tỉnh (PCT KT) 

Thứ sáu, ngày (08/4)  

Sáng 

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

- 8 giờ 00: Họp Thường trực HĐND huyện quý I/2022 (Phó Bí thư TT, PCT 

HĐND, PCT KT); 

- 8 giờ 00: Dự thẩm tra các Tờ trình của UBND tỉnh tại HĐND tỉnh (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái 

lập tỉnh (PCT VHXH) 

Chiều 

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

- 15 giờ 00: Làm việc với Phóng viên Tạp chí VCCI (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Dự HN chuyên đề Giải pháp hạn chế tình hình tai nạn thương tích 

trẻ em tại tỉnh (PCT VHXH) 

- 14 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) 

 

 

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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