
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 6 năm 2022 

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

(từ ngày 20/6 đến ngày 24/6/2022) 

----- 

Thứ Hai (20/6) 

Sáng 

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

- Đi công tác cơ sở (Phó Bí thư TT) 

- Tiếp Công dân định kỳ (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. 

Chiều 

- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy 

- Làm việc tại cơ quan (PCT HĐND) 

- 14 giờ 00: Họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi THPT 2022 (PCT VHXH) 

- 14 giờ 00: (1) Họp nghe BC 02 vụ vi phạm lấn, chiếm đất rừng tiểu khu 

208, 211, 212 xã Phước Dinh; (2) 16h cho ý kiến QĐGQ khiếu nại ông Võ 

Văn Mùa (PCT KT) 

Thứ Ba (21/6)  

Sáng 

- 08 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Đài 

PTTH tỉnh (Bí thư, PCT VHXH) 

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

- Làm việc tại cơ quan (PCT HĐND) 

- 8 giờ 00: Dự họp nghe các Sở ngành báo cáo về titan tại tỉnh (Chủ tịch) 
- 8 giờ 00: Họp Cho ý kiến dự thảo kế hoạch triển khai đầu tư dự án vùng đầu 

nguồn Tân Giang, khu Anh Dũng (PCT KT) 

Chiều 

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

- 14 giờ 00: Họp dự án KĐT đầm Cà Ná (Chủ tịch, PCT KT)  

- 14 giờ 00: Đi thăm ngày báo chí VN (PCT VHXH) 

Thứ tư (22/6)  

Sáng  

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

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

- 8 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo một số vướng mắc liên quan dự án tổng kho 

xăng dầu tại tỉnh (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Dự khai mạc Hội thao Trung đội DQ cơ động xã (PC VHXH) 

- 8 giờ 00: Nghe báo cáo kết quả thực hiện các DA nạo vét theo hình thức XHH 

trên địa bàn huyện (PCT KT) 



Chiều  

- 14 giờ 00: Dự hội nghị công tác của Mặt trận các huyện, thành phố 6 tháng 

đầu năm 2022 tại huyện (Phó Bí thư TT, PCT VHXH) 

- 14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri cùng ĐB Quốc hội tại xã Phước Nam (PCT KT) 

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đột phá triển khai 

chương trình mỗi xã 1 sản phẩm Ocop (Chủ tịch) 

Thứ năm (23/6)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Dự họp Đảng ủy quân sự huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022 (Bí thư, Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Hội nghị giao ban công tác Dân vận, Mặt trận, Hội, đoàn thể và Tôn 

giáo huyện 6 tháng đầu năm 2022 (Phó Bí thư TT, PCT VHXH)  

- Làm việc tại cơ quan (PCT HĐND) 

- 8 giờ 00: Họp nghe BC tình hình thực hiện DA nạo vét các cảng cá theo hình 

thức XHH tại tỉnh (PCT KT) 

Chiều 

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

- 14 giờ 00: Họp KT-XH 6 tháng đầu năm 2022 (Chủ tịch, các PCT, PCT 

HĐND) 

Thứ sáu (24/6)  

Sáng 

-  Đi công tác cơ sở (Bí thư) 

- Tham gia Đoàn công tác nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng 

Ngãi, từ ngày 24-26/6/2022 (Phó Bí thư TT, PCT KT) 

- Làm việc tại cơ quan (PCT HĐND  

- 8 giờ 00: Họp cho ý kiến điều chỉnh QH Trung tâm hành chính huyện - khu liên 

hợp đô thị công nghiệp huyện và đầu tư KDC Phước Nam (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Kiểm tra thực hiện KH đột phá giảm nghèo tại P. Hà (PCT VHXH) 

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

 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Văn phòng tỉnh ủy, 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và 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 
 

 

 

 


		ubnd_tn@ninhthuan.gov.vn
	2022-06-18T08:19:40+0700


		2022-06-18T08:20:24+0700


		2022-06-18T08:20:38+0700


		ubnd_tn@ninhthuan.gov.vn
	2022-06-18T08:20:52+0700




