
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 7  năm 2022 

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

(từ ngày 04/7 đến ngày 08/7/2022) 

----- 

Thứ Hai (04/7) 

Sáng 

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

thư TT, các PCT UBND, PCT HĐND) 

- 8 giờ 00: Dự HN trực tuyến Chính phủ với địa phương về KT-XH 6 tháng 

năm 2022 tại tỉnh (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Phó CT 

VHXH) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy 

- Tiếp công dân định kỳ (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Dự HN trực tuyến Chính phủ với địa phương về KT-XH 6 tháng 

năm 2022 tại tỉnh (PCT VHXH) 

Thứ Ba (05/7)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Quy định 228-QĐ/TW của Ban 

Bí thư (Bí thư) 

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

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị QP-QS 6 tháng đầu năm 2022 tại tỉnh (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Họp Ban đại diện NHCSXH tỉnh quý II/2022 (PCT VHXH) 

Chiều 
- Làm việc tại cơ quan (Bí thư) 

- 14 giờ 00: Họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch phân công nhiệm vụ 

Thứ Tư (06/7)  

Sáng  

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

- 8 giờ 00:  Họp nghe BC kết quả xử lý Bãi Đá Trứng (Chủ tịch) 

- 6 giờ 30: Dự Chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2022 tại tỉnh (PCT VHXH) 

- 9 giờ 00: Kiểm tra công tác đột phá giảm nghèo và suy dinh dưỡng tại xã 

Phước Hà (PCT VHXH) 

Chiều  - 14 giờ 00: Họp Ban Chấp hành huyện ủy  

Thứ Năm (07/7)  

Sáng 
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu ý kiến, giới thiệu nguồn 

Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 

2025-2030 và nhân sự chủ chốt HĐND, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 



tỉnh (Bí thư, Phó Bí thư TT, Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 7/2022 tại huyện (PCT 

HĐND, PCT VHXH) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Họp Ban Thường vụ huyện ủy 

- 14 giờ 00: Họp giải ngân xây dựng cơ bản tại tỉnh (Chủ tịch)  

- 16 giờ 30: Dự khai mạc Trại hè thiếu nhi năm 2022 và khánh thành Bể bơi 

Nhà Thiếu nhi tại tỉnh (PCT VHXH)  

Thứ Sáu (08/7)  

Sáng 

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy: (1) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 

tháng đầu năm 2022; (2) Tổng kết thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ 

Chính trị khóa IX và Kết luận 25- KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

39-NQ/TW; (3) Công tác quy hoạch cán bộ tại tỉnh (Bí thư) 
- 8 giờ 00: Dự HN sơ kết công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 6 

tháng đầu năm 2022 (Phó Bí thư TT, PCT VHXH)  
- 8 giờ 00: (1) Dự bàn giao Dự án Bố trí dân cư vùng sạt lở ven biển Cà Ná, 

huyện Thuận Nam và (2) Làm việc với Trung tâm PTQĐ huyện nghe báo cáo 

vướng mắc tại các dự án trọng điểm (Chủ tịch) 

- Cả ngày: Dự Thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo của 

UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa IV (PCT HĐND) 

Chiều 

- Làm việc tại cơ quan (Bí thư) 

- 14 giờ 00: Dự HN sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Công an huyện (PCT VHXH) 

- 14 giờ 00: Dự Hội thảo đánh giá và phân tích các nội dung tác động đến chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021  (Phó Bí thư TT, Chủ tịch) 

 

 

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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