
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 06/6 đến ngày 10/6/2022) 

----- 

 

Thứ Hai (06/6) 

Sáng 

- 7 giờ 00: Chào cờ đầu tháng tại Hội trường lớn UBND huyện (Bí thư, Phó Bí thư 

TT, Chủ tịch, các PCT, PCT HĐND) 

- 8 giờ 00: Dự kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Bí 

thư, Phó Bí thư TT, Chủ tịch, PCT HĐND, các PCT) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy 

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

- 14 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trường Chính trị tỉnh (PCT KT) 

Thứ Ba (07/6)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri HĐND 02 cấp tỉnh, huyện tại xã Phước Nam (Bí thư) 

- 8 giờ 00: Dự và làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy về khảo sát nắm tình 

hình thực hiện Chỉ thị 41-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại huyện (Phó Bí thư 

TT, PCT VHXH)  

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

- 8 giờ 00: Họp công tác GPMB DA đường nối cao tốc Bắc-Nam với Quốc lộ 1 và 

Cảng biển tổng hợp Cà Ná (PCT KT) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri HĐND 02 cấp tỉnh, huyện tại xã Phước Dinh (Bí thư, 

PCT VHXH) 

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

- 14 giờ 00: Họp rà soát DM các công trình, dự án thuộc CTMT quốc gia giai đoạn 

2022-2025 và năm 2022 (Chủ tịch, các PCT) 

Thứ Tư (08/6)  

Sáng  

- 8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri HĐND 02 cấp tỉnh, huyện tại xã Phước Hà (Bí thư, Chủ 

tịch) 

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

- 8 giờ 00: Giám sát KT-XH 6 tháng đầu năm 2022  xã Cà Ná (PCT HĐND) 

- 8 giờ 00: Họp Ban tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã năm 2022 

(PCT VHXH) 

- 8 giờ 00: Họp xử lý, giải quyết vướng mắc DA Đường dây 110kV mạch 2 Ninh 

Phước – Tuy Phong – Phan Rí (PCT KT) 



Chiều  

- 14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri HĐND 02 cấp tỉnh, huyện tại xã Nhị Hà (Bí thư, Phó 

Bí thư TT) 

- 14 giờ 00: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 

Trung ương (khóa XII) tại huyện (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Giám sát KT-XH 6 tháng đầu năm 2022 xã P.Ninh (PCT HĐND) 

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

Hùng (PCT KT) 

Thứ Năm (09/6)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri HĐND  02 cấp tỉnh, huyện tại xã Cà Ná (Bí thư) 

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan (Phó Bí thư TT, PCT VHXH) 

- 8 giờ 00: Dự họp Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh (Chủ tịch) 

- Cả ngày: Giám sát KT-XH 6 tháng đầu năm 2022 xã P.Hà (PCT HĐND) 

- 8 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo về tình hình cung cấp vật liệu cho dự án cao tốc 

Bắc Nam tại tỉnh (PCT KT) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri HĐND 02 cấp tỉnh, huyện tại xã Phước Diêm (Bí thư) 

- 14 giờ 00: Họp nghe BC tiến độ thực hiện KH đột phá về tăng nguồn thu NS, đấu 

giá đất (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Dự họp giải quyết vướng mắc công trình điện của Tổng công ty điện 

lực miền Nam tại tỉnh (PCT KT) 

Thứ Sáu (10/6)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri HĐND 02 cấp tỉnh, huyện tại xã Phước Minh (Bí thư, 

PCT HĐND) 

- 8 giờ 00: Dự và làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy giám sát thực hiện các 

quy định của Đảng, Nhà nước về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu 

cực tại huyện (Phó Bí thư TT, PCT VHXH)  

- 8 giờ 00: Họp nghe BC kết quả thực hiện Kế hoạch trọng tâm, đột phá về đất đai, 

tài nguyên khoáng sản, TTXD năm 2022 (Chủ tịch, PCT KT) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri HĐND 02 cấp tỉnh, huyện tại xã Phước Ninh (Bí thư) 

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

- 14 giờ 00: Dự họp nghe BC tiến độ các DA QH đô thị tại tỉnh (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Cùng UBND tỉnh kiểm tra tiến độ các dự án du lịch trên địa bàn huyện 

Thuận Nam (PCT VHXH).  

- 14 giờ 00: Họp nghe BC 02 vụ vi phạm lấn, chiếm đất rừng tiểu khu 208, 211, 

212 xã Phước Dinh (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, đoàn thể huyện,                                                             
- Đảng ủy, UBND các xã, 
- Lưu Văn phòng CU&CQ huyện. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phan Thủy 
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