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Hàm Tân, ngày 18 tháng 11 năm 2022 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND, UBND HUYỆN 

Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022  
 

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì 

Thứ 

hai 

(21/11) 

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 Sở Nội vụ về công tác tôn giáo - Phan Thiết 
- Đ/c Nam, P.NV, 

đ/c Linh 

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

C 

- Dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-

CT/TU, ngày 21/4/2017 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục 

đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố 

(CGM) 

- Phòng họp 

BTV 
- Đ/c Chung 

- Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở năm 2022 - Phòng họp 1 
- Đ/c Cường, 

P.KTHT, đ/c Linh 

- Họp BCĐ BHXH, BHYT, BHTN - Phòng họp 2 
- Đ/c Nam, cv 

Nhi 

Thứ 

ba 

(22/11) 

CN - Thường trực HĐND huyện đi cơ sở - Cơ sở - Đ/c Long 

S 
- Họp Ủy viên UBND huyện thông qua báo cáo Kinh tế 

- Xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 
- Phòng họp 2 

- UVUB, 02 Ban, 

đ/c Linh 

C 

- Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh kiểm tra các 

xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao năm 2022 

- Phòng họp 2 
- Đ/c Cường, 

P.NN, cv Nhi 

- Hội ý lãnh đạo UBND huyện - Phòng họp 1 
- LĐUB, cv 

Phước 

Thứ 

tư 

(23/11) 

S 

- HĐND huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 - Phòng họp 2 

- LĐUB, đ/c 

Long, 02 Ban, đ/c 

Linh, cv Vy 

- Dự lễ cung hiến nhà thờ cho chúa tại Chi Hội Tin Lành 

Sông Dinh 
- Tân Phúc - UQ. PNV 

C 

- Khảo sát công tác đảm bảo thuốc chữa bệnh và vật tư 

y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên 

địa bàn huyện đối với Phòng Khám Đa khoa khu vực 

Tân Minh 

- PKĐK Tân 

Minh 

- Đ/c Long, đ/c 

Linh, cv Vy 

- Hội ý lãnh đạo UBND huyện - Phòng họp 1 
- LĐUB, cv 

Phước 

Thứ 

năm 

(24/11) 

S 

- Dự Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 

số 06-ĐA/TU, ngày 20/8/2020 của BTV Tỉnh ủy về thí 

điểm xây dựng quản lý và phát huy lực lượng cốt cán 

chính trị về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh (CGM) 

- Phòng họp 

BTV 
- Đ/c Chung 

- Dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội khóa XV tại 

xã Sông Phan 
- Sông Phan 

- Đ/c Nam, đ/c 

Long 

- Nghe Phòng TN&MT báo cáo những khó khăn vướng 

mắc về thực hiện quy hoạch 03 loại rừng theo QĐ 714, 

674 của UBND tỉnh 

- Phòng họp 1 
- Đ/c Cường, cv 

Phước 
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C 

- Cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy đi cơ sở - Cơ sở 
- Đ/c Chung, đ/c 

Cường 

- Họp ĐUK CQCQ huyện - Phòng họp 2 
- Đ/c Nam, đ/c 

Long, cv Trang 

Thứ 

sáu 

(25/11) 

S 

- Thường trực HĐND huyện tiếp công dân định kỳ - Ban TCD 

- TT HĐND, Tổ 

ĐB Thắng Hải, 

Ban TCD 

- Họp Đảng ủy Quân sự huyện - QS huyện - Đ/c Chung 

- Ban Pháp chế HĐND huyện làm việc thẩm tra Báo cáo 

kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, 

trước kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện của UBND huyện 

- Phòng họp 2 - Đ/c Cường 

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

C 

- Dự làm việc với Đoàn giám sát số 2 theo Quyết định 

số 815-QĐ/TU, ngày 03/11/2022 của BTV Tỉnh ủy về 

trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp 

dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, 

kiến nghị của dân thực hiện Quy định 11-QĐi/TW 

- Phòng họp 

BTV 

- Đ/c Chung, đ/c 

Nam 

- Khảo sát công tác đảm bảo thuốc chữa bệnh và vật tư 

y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên 

địa bàn huyện đối với Trung tâm Y tế huyện 

- Trung tâm Y 

tế huyện 

- Đ/c Long, đ/c 

Linh, cv Vy 

 

 

 

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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