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LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND, UBND HUYỆN 

Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022 
 

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì 

Thứ 

hai 

(12/12) 

CN - Đi cơ sở - Cơ sở - Đ/c Cường 

S 

- Thường trực HĐND huyện tiếp công dân định kỳ 
- Trụ sở Ban 

TCD 

- TT.HĐND, Tổ 

ĐB Tân Đức, 

Ban TCD 

- Dự họp UBND tỉnh nghe Đoàn kiểm tra công tác đấu 

thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo sơ bộ thông 

tin sau quá trình kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị 

- Phan Thiết 

- Đ/c Chung, 

P.TCKH. Ban 

QLDA ĐTXD 

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy khối CQCQ - Phòng họp 1 
- Đ/c Nam, đ/c 

Long 

C 

- Dự HN tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 27-

CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy (khóa XII) về việc nâng cao trách nhiệm và chấn 

chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành 

của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

- HT. Huyện ủy 

- Đ/c Chung, đ/c 

Nam, đ/c Long, 

đ/c Hoàn 

Thứ 

ba 

(13/12) 

CN - Làm việc tại cơ quan - Cơ quan - Đ/c Long 

S 

- Dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh đánh giá tình 

hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề 

án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh 

- Phòng họp 2 
- Đ/c Chung, CA 

huyện, cv Vy 

- Họp Hội đồng xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã - Phòng họp A 
- Đ/c Cường, 

P.NV 

- Họp Đảng ủy khối CQCQ - Phòng họp 1 
- Đ/c Nam, cv 

Trang 

C 

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 3) 
- Phòng họp 

BTV 

- Đ/c Chung, đ/c 

Nam 

- Họp Hội đồng bồi thường giải tỏa - Phòng họp 1 
- Đ/c Cường, cv 

Phước 

Thứ 

tư 

(14/12) 

CN 

- Đi cơ sở - Cơ sở  - Đ/c Long 

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 3) 
- Phòng họp 

BTV 

- Đ/c Chung, đ/c 

Nam 

S 

- Nghe Phòng TN&MT báo cáo kết quả thực hiện công 

tác BVMT và quy hoạch 03 loại rừng theo QĐ 714, 674 

của UBND tỉnh 

- Phòng họp 1 
- Đ/c Cường, cv 

Phước 

C 
- Dự Hội nghị tổng kết công tác QSQP năm 2022 - Phan Thiết - Đ/c Chung 

- Làm việc tại cơ quan - Cơ quan - Đ/c Cường 
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Thứ 

năm 

(15/12) 

CN - Làm việc tại cơ quan - Cơ quan - Đ/c Long 

S 

- Từ 08 giờ đến 10 giờ: Dự họp Thường trực Ban Chỉ 

đạo CTTG huyện. 

- Phòng họp 

BTV 
- Đ/c Nam 

- Từ 10 giờ: Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các 

đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực 

Nhà nước 

- Phòng họp 

BTV 
- Đ/c Cường 

C 

- Hội ý lãnh đạo UBND huyện - Phòng họp 
- Đ/c Chung, đ/c 

Nam, cv Phước 

- Dự Hội nghị tổng kết Công tác Hội và phong trào 

nông dân năm 2022 

- Hội trường 

MT-ĐT 
- Đ/c Cường 

Thứ 

sáu 

(16/12) 

CN - Làm việc tại cơ quan - Cơ quan - Đ/c Long 

S 

- Hội ý Thường trực Huyện ủy 
- Phòng họp 

BTV 

- Đ/c Chung, đ/c 

Hoàn 

- Làm việc với các cơ quan, đơn vị nghe báo cáo nội 

dung vụ kiện của giáo viên ở trường TH Tân Nghĩa 2 
- Phòng họp 1 

- Đ/c Nam, cv 

Đạt 

- Nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến 

độ xây dựng Kế hoạch sử dung đất năm 2023 và một 

số vụ việc theo chỉ đạo của HĐND huyện. 

- Phòng họp 1 
- Đ/c Cường, cv 

Phước 

C 

- Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 8 khóa XI và Chương trình hành động số 

26/NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XII về chiến lược bảo vệ 

tổ quốc trong tình hình mới 

- HT. Huyện ủy 
- Đ/c Chung, đ/c 

Long 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ 

nữa huyện năm 2022 

- Hội trường 

MT-ĐT  
- Đ/c Nam 

- Làm việc tại cơ quan - Cơ quan  - Đ/c Cường 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- MT, các ĐT huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, P, CV Vp. HĐND&UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hoàn 
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