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VĂN PHÒNG CẤP ỦY & CHÍNH QUYỀN 

* 

Số         -CTr/VPCU&CQ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Thuận Nam, ngày      tháng  9  năm 2022 

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

(từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2022) 

----- 

 

Thứ Hai (12/9) 

Sáng 

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

- 8 giờ 00: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ cơ sở tại 

huyện (Phó Bí thư TT) 

- 8 giờ 00: Dự HN trực tuyến toàn quốc về công tác PCCC và sơ kết 05 năm công 

tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC tại huyện (Chủ tịch) 

Chiều 
- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy 

- 14 giờ 00: Làm việc với Phòng TNMT về công tác chuyên môn (PCT VHXH) 

Thứ Ba (13/9)  

Sáng 

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

- 8 giờ 00: Dự HN trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 

họp phiên thứ 17 với các địa phương tại tỉnh (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ cơ sở tại 

huyện (PCT VHXH) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Họp xử lý vướng mắc DA đường dây mạch 2 Ninh Phước - Phan Rý 

đoạn qua huyện Thuận Nam (Chủ tịch) 

- Làm việc tại cơ quan (PCT VHXH) 

Thứ Tư (14/9)  

Sáng  

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

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp 

luật của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại tỉnh (Phó Bí thư TT)  

- 8 giờ 00: Dự họp nghe BC công tác chuẩn bị, đề xuất các nội dung kỳ họp 

HĐND tỉnh (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Dự họp nghe BC các DA chăn nuôi heo tại tỉnh (PCT VHXH) 

Chiều  

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

- 14 giờ 00: Dự họp nghe BC các dự thảo: (1) chính sách bồi thường, hỗ trợ TĐC 

khi nhà nước thu hồi đất; (2) quy định về điều kiện, tiêu chí quy mô, tỷ lệ diện 

tích để tách dự án độc lập tại tỉnh (Chủ tịch) 

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo Đề tài Địa chí Ninh Thuận (PCT VHXH) 



Thứ Năm 15/9)  

Sáng 

- Tiếp công dân định kỳ tháng 8 (Bí thư, Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/HU ngày 12/4/2012 

của BCH Đảng bộ huyện tại xã Phước Hà (Phó Bí thư TT, PCT HĐND) 

- 8 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định đồ án QH Khu du lịch Vịnh Mũi Dinh, xã 

Phước Dinh (Chủ tịch) 

- 8 giờ 00: Dự HN sơ kết vụ Hè Thu năm 2022 do Bộ NNPTNT tổ chức tại Ninh 

Thuận (PCT VHXH) 

Chiều 

- 14 giờ 00: Làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại BCH Quân sự huyện (Bí 

thư, Phó CT VHXH) 

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

- 14 giờ 00: Cùng Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra dự án Khu du lịch Mũi Dinh 

Ecopark (Chủ tịch) 

Thứ Sáu (16/9)  

Sáng 

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

- 8 giờ 00: Họp rà soát triển khai các Chương trình MTQG năm 2022 (Chủ tịch, 

PCT VHXH) 

Chiều 
- 14 giờ 00: Họp nghe BC tiến độ và cho ý kiến tập sách Thuận Nam (Chủ tịch) 

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

 

 

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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