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Số         -CTr/VPCU&CQ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Thuận Nam, ngày      tháng 5 năm 2022 

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

(từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022) 

----- 

 

Thứ Hai (09/5) 

Sáng 

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

- 8 giờ 00: Dự họp báo cáo giải trình, làm rõ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 và đến năm 2025 tại tỉnh (Chủ tịch) 

- 7 giờ 00: Diễn tập (thử) chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại xã Phước 

Dinh (PCT HĐND) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy 

- Làm việc tại cơ quan (PCT HĐND) 

- 16 giờ 00: Làm việc với Đài PTTH tỉnh (PCT VHXH) 

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo công tác quản lý, khai thác, vận hành cảng 

biển tổng hợp Cà Ná (PCT KT) 

Thứ Ba (10/5)  

Sáng 

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

- 8 giờ 00: Họp Thường trực HĐND huyện tháng 5/2022 (Phó Bí thư TT, PCT 

HĐND, PCT VHXH) 

- 8 giờ 00: Làm việc với Đoàn kiểm tra CAT về Đề án 06 và dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 QLHC về TTXH tại huyện (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Dự họp Tổ công tác đô thị tại tỉnh (PCT KT) 

Chiều 

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

- 14 giờ 00: Họp Tổ Kiểm tra Nghị quyết 04/NQ/HU (PCT VHXH) 

- 14 giờ 00: Dự giám sát chuyên đề QLBVPT rừng giai đoạn 2016 – 2021 tại 

BQLRPHVB Thuận Nam (PCT HĐND, PCT KT) 

Thứ tư (11/5)  

Sáng  

- Cả ngày: Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại xã Phước Dinh 

(Bí thư, Chủ tịch, PCT HĐND) 

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5/2022 (Phó Bí thư TT) 

- 8 giờ 00: Dự Lễ phát động “Tháng hành động gửi tiền chung tay vì người 

nghèo” do BĐD NHCSXH huyện tổ chức (PCT VHXH) 

- 8 giờ 00: Họp dự án Khu du lịch sinh thái Cà Ná Star (PCT KT) 



Chiều  

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

- 14 giờ 00: Dự giám sát chuyên đề QLBVPT rừng giai đoạn 2016 – 2021 tại 

BQLRPHVB Tân Giang (PCT HĐND, PCT KT) 

- 14 giờ 00:  Dự họp BCĐ các CTMTQG GĐ 2021-2025 tỉnh (PCT VHXH)  

Thứ năm (12/2)  

Sáng 

- 7 giờ 00: Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại xã Phước Dinh (Bí 

thư, Chủ tịch, PCT HĐND) 

- 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo việc "lập quy hoạch phân khu vùng sản xuất tôm 

giống công nghệ cao tại khu vực xã An Hải" (PCT KT) 

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết dự án do Unicef tài trợ tại tỉnh (PCT VHXH) 

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

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp quý I tại tỉnh (PCT KT) 

Thứ sáu (13/5)  

Sáng - 8 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành, Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện 

Chiều 

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

- 14 giờ 00: Đánh giá Chương trình hành động cán bộ quản lý các Phòng: 

LĐTBXH, TCKH, VHTT (Chủ tịch, các PCT) 

 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Văn phòng tỉnh ủy, 
- Văn phòng 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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