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LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND, UBND HUYỆN 

Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022 
 

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì 

Thứ 

hai 

(15/8) 

CN - Tiếp công dân định kỳ. - Ban TCD - Đ/c Chung, BTCD 

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

- Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. - Phan Thiết - Đ/c Nam 

S - Họp trực tuyến với UBND tỉnh nghe Sở TN&MT báo 

cáo tình hình triển khai Dự án tổng thể; bàn biện pháp 

đẩy nhanh tiến độ trong thời gian đến. 

- Phòng họp 2 - Đ/c Cường, Cv Phước 

C - Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm 

thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ 

Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

- Huyện ủy - Đ/c Chung, đ/c Hoàn 

- Họp Hội đồng thẩm định giá đất KCN Tân Đức. - Phan Thiết - Đ/c Cường 

Thứ 

ba 

(16/8) 

CN - Ban Thường vụ Huyện ủy dự làm việc với Đoàn kiểm 

tra theo Quyết định số 585-QĐ/TU, ngày 07/6/2022 của 

Ban Thường bị Tỉnh ủy về kiểm tra thực hiện Chỉ thị 27-

CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. 

- Huyện ủy - Đ/c Chung 

- Khảo sát ý kiến kiến nghị của cử tri. - Cơ sở - Đ/c Long 

- Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. - Phan Thiết - Đ/c Nam 

- Tập huấn theo Đề án 100. - Phan Thiết - Đ/c Cường 

C - Làm việc với Sở TN&MT liên quan đến việc xuất bán 

nguyên liệu đất để sử dụng cho sản xuất gạch. 

- Phan Thiết - Đ/c Cường 

Thứ 

tư 

(17/8) 

CN - Tập huấn theo Đề án 100. - Phan Thiết - Đ/c Cường 

S - Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với tập thể Đảng 

ủy thị trấn Tân Minh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 

tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại  

năm 2022 và rà soát, nghe báo cáo tiến độ và đề xuất, 

kiến nghị phương án xây dựng, hoàn thiện tiêu chí xây 

dựng đô thị loại V. 

- Huyện ủy - Đ/c Chung, Đ/c Nam, 

đ/c Long 

C - Hội ý lãnh đạo UBND huyện về việc điều động bổ 

nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý trường học chuẩn bị 

cho năm học mới 2022-2023. 

- Phòng họp 1 - LĐUB, PNV 

Thứ 

năm 

(18/8) 

CN - Tập huấn theo Đề án 100. - Phan Thiết - Đ/c Cường 

S - Thường trực Huyện ủy làm việc với Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh sau tiếp xúc cử tri. 

- Huyện ủy - Đ/c Chung, đ/c Long, 

đ/c Linh 

- Giám sát Đảng ủy thị trấn Tân Nghĩa về thực hiện Chỉ 

thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với tín dụng chính sách xã hội. 

- Tân Nghĩa - Đ/c Nam, Đoàn GS 
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C - Làm việc tại cơ quan. - Cơ quan - Đ/c Chung 

- Giám sát Đảng ủy xã Thắng Hải về thực hiện Chỉ thị 

40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

tín dụng chính sách xã hội. 

- Thắng Hải - Đ/c Nam, Đoàn GS 

- UBKT Đảng ủy khối kiểm tra Chi bộ và đ/c Bí thư Chi 

bộ Phòng GD&ĐT. 

- Phòng GDĐT - Đ/c Long, Tổ KT 

Thứ 

sáu 

(19/8) 

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

S - Đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy và Đồng chí 

Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, công chức, viên chức, 

và nhân dân xã Tân Xuân theo Quyết định 218-QĐ/TW 

của Bộ chính trị (khóa XI). 

- Tân Xuân - Đ/c Chung 

- Giám sát Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ phòng 

TNMT về thực hiện NQTW4 (Khóa XI, XII). 

- Phòng họp 1 - Đ/c Nam, Tổ GS 

- UBKT Đảng ủy khối kiểm tra Chi bộ và đ/c Bí thư Chi 

bộ Phòng KT&HT. 

- Phòng GDĐT - Đ/c Long, Tổ KT 

- Nghe Phòng TN&MT báo cáo việc giải quyết các vụ 

việc tồn đọng do Huyện ủy, UBND huyện giao. 

- Phòng họp 2 - Đ/c Cường, Cv Phước 

C - Đi cơ sở. - Cơ sở - Đ/c Chung 

- Họp Thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện. - Huyện ủy - Đ/c Nam 

- Họp Hội đồng xử lý kỷ luật công chức cấp xã. - Phòng họp 1 - Đ/c Cường, PNV 

 

 

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 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lý Tùng Linh 
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