
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 13/6 đến ngày 17/6/2022) 

----- 

Thứ Hai (13/6) 

Sáng 

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

- 8 giờ 00: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng (Phó Bí thư TT) 

- 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, PCT VHXH) 

Thứ Ba (14/6)  

Sáng 

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

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

- 8 giờ 00: Dự ra mắt mô hình An ninh trật tự tải Phước Diêm (PCT VHXH) 

- 8 giờ 00: Kiểm tra khoáng sản, sử dụng đất Nam Hoa Viên và ông Hà Văn 

Hùng tại xã Phước Dinh (PCT KT) 

Chiều 
- 14 giờ 00: Làm việc với xã Phước Dinh về chuyên đề đất đai, khoáng sản, 

TNMT (Chủ tịch, PCT KT) 

Thứ tư (15/6)  

Sáng  

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

- 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo KH đột phá triển khai Chương trình Mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) năm 2022 (Chủ tịch, PCT KT) 

- 8 giờ 00: Dự họp BCĐ các kỳ thi năm 2022 tại tỉnh (PCT VHXH) 

Chiều  

- 14 giờ 00: Làm việc với tỉnh ủy về kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình 

hành động số 232-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP 

của Chính phủ (Bí thư, Phó Bí thư TT, Chủ tịch, PCT HĐND, PCT VHXH) 

- Đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 16/6 (PCT KT dự Tòa cấp cao tại TP HCM) 

Thứ năm (16/6)  

Sáng 

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

- 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo KH đột phá về giảm nghèo và BHYT (Chủ tịch, 

PCT VHXH) 

- 8 giờ 00: Dự sinh hoạt chi bộ KDC tại thôn 2, xã Nhị Hà (Phó Bí thư TT) 

Chiều - 14 giờ 00: Dự sơ kết công tác Nội chính 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện (Phó 



Bí thư TT, Phó CT VHXH) 

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo dự án khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng 

cá Cà Ná tại tỉnh (Chủ tịch) 

Thứ sáu (17/6)  

Sáng 

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Phó CT HĐND).  

- 08 giờ 00: Sơ kết Ban Chỉ đạo 35 huyện (Phó Bí thư TT, PCT VHXH) 

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

- 8 giờ 00: Họp cho ý kiến QĐ giải quyết khiếu nại ông Võ Văn Mùa (PCT KT) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới; tình hình kinh tế 

- xã hội địa phương tại lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (Phó Bí thư TT) 

- 14 giờ 00: Dự giám sát phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với xây dựng 

nông thôn mới năm 2022 tại huyện (PCT VHXH) 

- 14 giờ 00: Dự kiểm tra hồ sơ QH và KH sử dụng đất tại tỉnh (PCT KT) 

 

 

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 
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