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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG 

 

Số:  2599  /UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuy Phong, ngày 07 tháng 10 năm 2022 

 

LỊCH CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁNG 10/2022 

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm như: Bảo 

hiểm y tế toàn dân, xây dựng nông thôn mới, việc di dời Chợ Chí Công, tiêm phòng Vắc 

xin COVID-19 … 

- Chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND huyện tại kỳ họp chuyên đề. 

- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng 

chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

II. LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN 

Thứ/ Ngày Nội dung công việc 

Thứ ba 

04/10 

- Dự buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội tại xã Phú Lạc và thị trấn Phan 

Rí Cửa. 

Thứ tư 

05/10 

- Họp Thường trực HĐND huyện và các cơ quan liên quan cho ý kiến về nội 

dung kỳ họp lần 6-HĐND huyện (khóa IX); nội dung kiến nghị của cử tri sau kỳ 

họp lần 5 và đánh giá tình hình hoạt động tháng 9, nhiệm vụ tháng 10/2022. 

- Họp nghe tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng, nhiệm vụ trọng 

tâm 3 tháng cuối năm 2022. 

- Họp Ban chỉ đạo cải cách tư pháp 9 tháng năm 2022. 

Thứ năm 

06/10 

- Giao ban các Thường trực đầu tháng 10. 

- Hội nghị Ban Chấp hành Huyện ủy. 

Thứ sáu 

07/10 
- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Thứ hai 

10/10 
- Họp Thường trực Huyện ủy. 

Thứ hai, ba, 

tư, năm, sáu 

10 đến 14/10 

- Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát các xã chuyên đề xây dựng nông thôn 

mới đối với các xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025. 

Thứ ba 

11/10 

- Họp nghe tình hình, tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, nhiệm vụ đến cuối 

tháng 10/2022. 

Thứ tư - Họp về tình hình, tiến độ công tác phát triển đảng viên mới. 



12/10 

Thứ năm 

13/10 

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Họp về công tác Bảo hiểm y tế toàn dân 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng 

cuối năm 2022. 

Thứ sáu 

14/10 

- Họp nghe tình hình và kết quả giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của công 

dân.  

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về 

phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện (Ban QLDL Bình Thạnh). 

Thứ hai 

17/10 

- Dự buổi kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 02 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh 

đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong về công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo và kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp. 

Thứ hai, ba, 

tư, năm 

17 đến 20/10 

- Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát chuyên đề xây dựng nông thôn mới đối 

với các xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025. 

Thứ ba 

18/10 

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về 

phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện (Phan Rí Cửa, Chí Công). 

Thứ tư 

19/10 

- Dự họp UBND huyện về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và 

kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối 

năm 2022. 

Thứ năm 

20/10 
- Dự tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thứ sáu 

21/10 

- Dự tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về 

phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện (Bình Thạnh, Phước Thể). 

Thứ hai 

24/10 
- Họp Thường trực Huyện ủy. 

Thứ hai, ba, 

tư, năm, sáu 

24 đến 28/10 

- Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực 

hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện. 

Thứ ba 

25/10 

- Kỳ họp HĐND huyện - chuyên đề. 

- Họp giao trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với các huyện, thị, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc quý III/2022. 

- Thăm, chúc Tết Katê năm 2022 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. 

Thứ tư 

26/10 

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về 

phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện (Ban QL Cảng cá Phan Rí Cửa). 

Thứ năm 

27/10 

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về 

phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện (Ban QLCTCC, Trung tâm PTQĐ). 



Thứ sáu 

28/10 
- Hội nghị Ban Chấp hành Huyện ủy. 

Thứ hai 

31/10 
- Họp Thường trực Huyện ủy. 

III. LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN 

Thứ/ Ngày Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm 

Thứ hai 

03/10 

Sáng 

- Tiếp công dân 

- Làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất rà soát 

các tồn tại liên quan bồi thường giải tỏa các dự án 

thủy lợi. 

- Nghe báo cáo kết quả công tác tuyển sinh 05 tuổi. 

- Đ/c Trực 

- Đ/c N. Sơn 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

- Phòng tiếp dân 

- Phòng họp số 3 

 
 

- Phòng họp số 2 

Chiều 

- Họp Thường trực Huyện ủy 

+ 14 giờ đến 14 giờ 30: Nghe báo cáo tình hình dịch 

bệnh COVID-19. 

+ Kế hoạch kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam. 

- Đ/c Trực; 

Đ/c H. Sơn 

- Huyện ủy 

Thứ ba 

04/10 

Sáng 

- Dự lễ tiếp nhận và trao học bổng “Tiếp bước cho 

em đến trường” năm 2022. 

- Cùng Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Phú Lạc. 

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Thông báo kết luận 

số 176/TB-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện về tình hình giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng 9 

tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ thời gian đến. 

- Triển khai thực hiện kế hoạch chống khai thác IUU 

phục vụ đoàn kiểm tra của Tỉnh và EC. 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c Thuấn 

- Đ/c Trực 

 

 

 

- Đ/c N. Sơn 

- Hội trường 

 

- Xã Phú Lạc 

- Phòng họp trực 

tuyến 

 

 

- Phòng họp số 3 

Chiều 

- Cùng Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị trấn 

Phan Rí Cửa. 

- Làm việc với Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục về 

công tác nhân sự các trường và hợp đồng giáo viên. 

- Họp Hội đồng bồi thường Dự án nâng cấp Hồ Đá 

Bạc 

- Nghe Công ty TNHH xây dựng Phan Đình báo cáo 

kết quả chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc thoả 

thuận và ký kết hợp đồng với các nhóm tiểu thương 

chợ Chí Công theo kết quả tổ chức buổi Công khai, 

đối thoại ngày 15/9/2022 của UBND huyện. 

- Đ/c Trực 
 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c N. Sơn 
 

- Đ/c Thuấn 

- Thị trấn Phan 

Rí Cửa 

- Phòng họp số 2 
 

- Phòng họp số 3 
 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Thứ tư 

05/10 
Sáng 

- Làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Khoa học công 

nghệ về kết quả triển khai hệ thống ISO trên địa bàn 

huyện. 

- Hội đồng nhân dân huyện mời họp 03 bên chuẩn 

- Đ/c Thuấn 

 
 

- Đ/c Trực 

 

- Phòng họp trực 

tuyến 
 

- Phòng họp số 2 

 



bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. 

- Làm việc với các Sở, ngành của tỉnh về chủ trương 

thanh lý tài sản công để xây dựng cơ sở mới. 

- Nghe báo cáo kết quả quyết toán kinh phí Bồi 

thường giải tỏa Dự án khu sản xuất giống Chí Công 

(mời phòng TCKH và Trung tâm phát triển quỹ đất). 

 

- Đ/c H. Sơn 
 

- Đ/c N. Sơn 

 

- Phan Thiết 
 

- Phòng họp số 4 

Chiều 

- Huyện ủy nghe tình hình, tiến độ giải ngân vốn 

đầu tư công 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 

tháng cuối năm 2022. 

- Họp Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp 9 tháng đầu 

năm 2022. 

- Sơ kết công tác quản lý nhà nước về khoáng sản 

09 tháng đầu năm 2022. 

- Làm việc với Phòng Lao động TBXH về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022. 

- Đ/c Thuấn 

 
 

- Đ/c Trực 

 

- Đ/c N. Sơn 
 

- Đ/c H. Sơn 

- Huyện ủy 

 
 

- Huyện ủy 

 

- Phòng họp số 3 
 

- Phòng họp số 2 

Thứ năm 

06/10 

Sáng 

- Giao ban các Thường trực đầu tháng 10 

 

 

- Làm việc với các Sở, ngành của Tỉnh để tháo gỡ 

khó khăn về công tác di dời chợ Chí Công. 

- Hội nghị trực tuyến triển khai các quyết định của 

Thủ tướng chính phủ về chương trình môi trường và 

chuyển đổi số trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-

2025. 

- Chủ tịch, 

các Phó Chủ 

tịch 

- Đ/c Thuấn 

 

- Đ/c H. Sơn 

- Huyện ủy 

 

 

- Sở Kế hoạch 

đầu tư. 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Chiều 

- Hội nghị giao ban đóng quân canh phòng quý III. 

- Họp Ban chấp hành Huyện ủy lần thứ 26 

- Đ/c Trực 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Quân sự huyện 

- Huyện ủy 

Thứ sáu 

07/10 

Sáng 

 

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1 

 

- Đ/c Trực; 

Đ/c N. Sơn; 

Đ/c H. Sơn 

- Huyện ủy 

Chiều 

- Nghe phòng Tài chính - kế hoạch và phòng Tài 

nguyên - môi trường đề xuất giải pháp hỗ trợ kinh 

phí đối với việc ủy quyền cho phòng Tài nguyên – 

môi trường tham dự các phiên Tòa cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Làm việc với UBND xã Phú Lạc về kết quả xây 

dựng nông thôn mới. 

- Làm việc với Phòng Văn hóa – thông tin về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022. 

- Đ/c Trực 

 

 

 
 

- Đ/c Thuấn 

 

- Đ/c H. Sơn 

 
 

- Phòng họp số 2 

 

 

 
 

- Xã Phú Lạc 

 

- Phòng họp số 3 

 
 



- UBND tỉnh nghe báo việc triển khai thực hiện các 

bản án hành chính liên quan đến công tác thu hồi, 

bồi thường, hỗ trợ đối với công trình khu sản xuất 

giống thủy sản tập trung tại xã Chí Công. 

- Đ/c N. Sơn - Phan Thiết 

Thứ hai 

10/10 

Sáng 

 

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

- Chủ tịch, 

các Phó Chủ 

tịch 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Chiều 

- Họp Thường trực Huyện ủy. 

- Giao ban Bảo hiểm Y tế và tiêm Vắc xin COVID-

19. 

- Thảo luận Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 

năm 2023. 

- Nghe Ban quản lý Dự án báo cáo tình hình và đề 

xuất chủ trương tiếp tục thực hiện Khu dân cư 5A 

và khu 03ha Hòa Phú. 

- Đ/c Trực. 

- Đ/c H. Sơn 
 

- Đ/c Trực 

 

- Đ/c Thuấn 

- Huyện ủy 

- Phòng họp số 3 
 

- Phan Thiết 

 

- Phòng họp số 2 

Thứ ba 

11/10 

Sáng 

- Họp triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác 

PCCC; khắc phục tồn tại, hạn chế qua công tác 

thanh tra của Công an tỉnh. 

- Họp nghe và cho ý kiến về nội dung và công tác 

chuẩn bị tổ chức Hội thảo phát triển Du lịch cộng 

đồng huyện Tuy Phong. 

- Đ/c Trực 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Phòng họp trực 

tuyến 
 

- Phòng họp số 3 

Chiều 

- Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng 

chính sách xã hội huyện quý III/2022. 

- Họp Hội đồng bồi thường công trình Trạm biến áp 

220kv Vĩnh Hảo và hướng tuyến đường dây đấu nối 

vào trạm; Công trình nâng cấp đường nội thị Phan 

Rí Cửa. 

- Huyện ủy chủ trì họp nghe tình hình, tiến độ tiêm 

vắc-xin phòng Covid-19, nhiệm vụ đến cuối tháng 

10/2022. 

- Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra công tác chống khai thác 

IUU ở Phan Rí Cửa và Phước Thể. 

- Đ/c Trực 

 

- Đ/c Thuấn 

 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

 
 

- Đ/c N. Sơn 

- Phòng họp trực 

tuyến 

- Phòng họp số 2 

 

 
 

- Huyện ủy 

 
 

- Thị trấn Phan 

Rí Cửa. 

Thứ tư 

12/10 
Sáng 

- Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ 

quốc trong tình hình mới. 

- Dự Hội nghị tuyên dương người cao tuổi điển hình 

trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

giai đoạn 2016 – 2021. 

- Nghe phòng Tài nguyên – môi trường báo cáo việc 

chuẩn bị thực hiện các kế hoạch cưỡng chế thu hồi 

đất 

- Làm việc với UBND thị trấn Liên Hương về tình 

hình quản lý, sắp xếp di dời và đầu tư nâng cấp mở 

- Đ/c Trực 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

 
 

- Đ/c N. Sơn 

 
 

- Đ/c Thuấn 

- Huyện ủy 

 
 

- Phan Thiết 

 
 

- Phòng họp số 2 

 
 

- Thị trấn Liên 

Hương 



rộng chợ Liên Hương. 

Chiều 

- Họp kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị chuyên 

đề của UBND huyện về “Tăng cường công tác quản 

lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, nhất 

là công tác kiểm tra, phát hiện, kịp thời ngăn chặn 

và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”. 

- UBND tỉnh sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022. 

- Đ/c N. Sơn; 

Đ/c Thuấn 

 

 
 

- Đ/c Trực 

- Phòng họp số 3 

 

 

 
 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Thứ năm 

13/10 

Sáng 

 

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Huyện ủy 

Chiều 

- Giao ban quy chế phối hợp 03 lực lượng Công an 

– Quân sự - Biên phòng quý III/2022. 

- UBND tỉnh kiểm tra thực địa công trình đường 

liên huyện dọc kênh chính qua địa bàn huyện Hàm 

Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong. 

- Huyện ủy chủ trì họp về công tác Bảo hiểm y tế 

toàn dân 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng 

cuối năm 2022. 

- Họp Ban chỉ đạo Dự án “kết nối các nguồn lực 

trong việc giảm thiểu rác thải Đại dương”. 

- Đ/c Trực 

 

- Đ/c N. Sơn 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

 
 

- Đ/c Thuấn 

- Đồn BPCCK 

Liên Hương 

- Công trình 

 
 

- Huyện ủy 

 

 

- Phòng họp số 3 

Tối Dự Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân - Đ/c Thuấn - Phan Thiết 

Thứ sáu 

14/10 

Sáng 

- Huyện ủy chủ trì họp nghe tình hình và kết quả 

giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của công 

dân.  

- Hội nghị Tổng kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ” 

lần 3 (2021-2022) và phát động cuộc thi “Ý tưởng 

sáng tạo trẻ” lần 4 (2022-2023). 

- Làm việc với Phòng Nông nghiệp và các đơn vị 

liên quan về kết quả tổ chức sản xuất vụ Mùa và 

triển khai các mô hình sản xuất. 

- Họp thông qua dự thảo kế hoạch Kỷ niệm 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Đ/c Trực 

 
 

- Đ/c Thuấn 

 
 

- Đ/c N. Sơn 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

- Huyện ủy 

 
 

- Hội trường 

 
 

- Phòng họp số 2 

 
 

- Phòng họp số 3 

Chiều 

- Huyện ủy làm việc với Đảng ủy thị trấn Phan Rí 

Cửa về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm 

vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. 

- Họp Hội đồng bồi thường công trình đường dây 

mạch 2 Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí; Công 

trình khu dân cư thôn 1 xã Bình Thạnh. 

- Đ/c Trực 

 
 

- Đ/c Thuấn 

- Thị trấn Phan 

Rí Cửa 
 

- Phòng họp số 3 

Thứ hai 

17/10 
Sáng 

- Tiếp công dân 

- Làm việc với các tổ chức dịch vụ thu Bảo hiểm Y 

tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

- Đ/c N. Sơn 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Phòng tiếp dân 

- Phòng họp số 3 

 



- UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Nhiệt 

điện Vĩnh Tân 1. 

- Dự buổi kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 02 Ban Chỉ 

đạo cải cách tư pháp tỉnh đối với tập thể Ban 

Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong về công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác cải cách 

tư pháp. 

- Đ/c Thuấn 
 

- Đ/c Trực 

- Xã Vĩnh Tân 
 

- Huyện ủy 

Chiều - Họp Thường trực Huyện ủy - Đ/c Trực - Huyện ủy 

 Tối 
- Dự chung khảo cuộc thi “Tiếng hát Tuy Phong” 

năm 2022 khu vực Mảng Bắc huyện. 

- Đ/c H. Sơn - Trung tâm Văn 

hóa 

Thứ ba 

18/10 

Cả 

ngày 
- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 3 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Huyện ủy 

Tối 
- Dự chung khảo cuộc thi “Tiếng hát Tuy Phong” 

năm 2022 khu vực Mảng Nam huyện. 

- Đ/c H. Sơn - Thị trấn Phan 

Rí Cửa 

Thứ tư 

19/10 

Sáng 

- UBND tỉnh nghe báo cáo việc triển khai thực hiện, 

giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng và các nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công những tháng cuối năm 2022. 

- Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác cải 

cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính 9 

tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối 

năm 2022 (Mời đ/c Bí thư Huyện ủy dự, chỉ đạo). 

- Đ/c Thuấn 

 

 
 

- Đ/c Trực; 

Đ/c N. Sơn; 

Đ/c H. Sơn 

- Phòng họp trực 

tuyến 

 
 

- Phòng họp trực 

tuyến (Hội 

trường) 

Chiều 

- UBND tỉnh họp Ban chỉ đạo “Năm Du lịch Quốc 

gia – Bình Thuận 2023”. 

- Huyện ủy chủ trì họp triển khai giải quyết vấn đề 

rác thải trên địa bàn huyện. 

- Làm việc với Phòng Tài nguyên – môi trường, 

phòng Nội vụ, các xã liên quan về rà soát liên quan 

biên chế ngành Tài nguyên – môi trường. 

- Họp nghe kết quả thực hiện công tác tiêm Vắc xin 

COVID-19, BHXH, tuyển sinh 05 tuổi. 

- Đ/c Trực 
 

- Đ/c Thuấn 

 

- Đ/c N. Sơn 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

- Phan Thiết 
 

- Huyện ủy 

 

- Phòng họp số 2 

 
 

- Phòng họp số 3 

Thứ năm 

20/10 

Sáng 

- UBND tỉnh nghe báo cáo vị trí đề xuất thành lập 

Khu kinh tế và Khu Công nghệ cao. 

- Giao ban giữa UBND huyện và Ban trị sự Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam huyện. 

- Nghe Phòng Tài nguyên – môi trường báo cáo kết 

quả hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

- Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác 

giải phóng mặt bằng các dự án. 

- Đ/c Trực 
 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c N. Sơn 

 
 

- Đ/c Thuấn 

- Phan Thiết 
 

- Chùa Thiên 

Tường. 

- Phòng họp số 2 

 
 

- Phòng họp số 3 

Chiều 
- Nghe báo cáo tình hình Trật tự an toàn giao thông 

9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng 

- Đ/c Trực; 

Đ/c Thuấn 

- Phòng họp trực 

tuyến 



cuối năm 2022. 

- Đi kiểm tra công tác tiêm Vắc xin COVID-19, 

BHXH, tuyển sinh 05 tuổi. 

 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Cơ sở 

Thứ sáu 

21/10 

Sáng 

- Hội nghị chuyên đề của UBND huyện về “Tăng 

cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên 

địa bàn huyện, nhất là công tác kiểm tra, phát hiện, 

kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm”. 

- Hội thảo phát triển Du lịch cộng đồng huyện Tuy 

Phong. 

- Đ/c Trực; 

Đ/c N. Sơn; 

Đ/c Thuấn 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

- Hội trường 

 

 

 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Chiều 

- Họp Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực 

phẩm huyện. 

- Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai 

nhiệm vụ năm học 2022-2023. 

- Họp Ban chỉ đạo đánh giá tình hình và kết quả 

triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2015. 

- Đ/c Trực 

 

- Đ/c H. Sơn 
 

- Đ/c Thuấn 

- Phòng họp trực 

tuyến 

- Hội trường 
 

- Phòng họp số 3 

Thứ hai 

24/10 

Sáng 

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

 

 

- Cùng Tỉnh thăm, chúc Tết Katê năm 2022 của 

đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại xã Phú Lạc. 

- Chủ tịch, 

các Phó Chủ 

tịch 
 

- Đ/c H. Sơn 

- Phòng họp trực 

tuyến 

 
 

- Xã Phú Lạc 

Chiều 

- Họp Thường trực Huyện ủy 

- Dự kiến nghe báo cáo công tác chuẩn bị đối thoại 

với giáo xứ Liên Hương. 

- Đ/c Trực - Huyện ủy 

Thứ ba 

25/10 

Sáng 

- Dự họp giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh 

ủy với các huyện, thị, thành ủy quý III/2022. 

 

- Tham dự khai mạc Lễ hội Katê tại di tích tháp 

PôSahInư năm 2022 và Công bố quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa lễ hội 

Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào Danh 

mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch. 

- Đ/c H. Sơn 

- Huyện ủy 

 
 

- Phan Thiết 

Chiều 

- Cùng Huyện ủy thăm, chúc Tết Katê năm 2022 

của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại xã Phú 

Lạc. 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Xã Phú Lạc 

Thứ tư 

26/10 
Sáng 

- Họp thông qua quy định thay thế Quyết định số 

07/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND 

tỉnh quy định về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư 

đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không 

thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

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

CT/TU, ngày 21/4/2017 của ban Thường vụ Tỉnh ủy 

- Đ/c Trực 

 

 

 

- Đ/c N. Sơn 

 

- Phan Thiết 

 

 

 

- Huyện ủy 

 



về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn 

thôn, khu phố. 

- Huyện ủy chủ trì họp nghe và cho ý kiến về giải 

quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo. 

- Nghe các ngành báo cáo kết quả thực hiện dự án 

trạm xử lý nước thải và hệ thống thu gom nước thải 

Rừng Đạo. 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

 
 

- Đ/c Thuấn 

 
 

- Huyện ủy 

 
 

- Phòng họp số 3 

Chiều 

- Huyện ủy chủ trì họp về giải quyết tồn tại Khu du 

lịch Bình Thạnh. 

 - Đối thoại với ông Nguyễn Văn Nhân, thường trú 

xóm 1A xã Vĩnh Hảo về việc ông khiếu nại quyết 

định số 138/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Chủ 

tịch UBND xã Phan Dũng giải quyết khiếu nại lần 

đầu. 

- Làm việc với Ban quản lý dự án liên quan việc 

triển khai thi công các công trình thủy lợi. 

- Họp Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể. 

- Đ/c H. Sơn 
 

- Đ/c Trực 

 

 

 
 

- Đ/c N. Sơn 

 

- Đ/c Thuấn 

- Huyện ủy 
 

- Phòng họp số 2 

 

 

 
 

- Phòng họp số 3 

 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Thứ năm 

27/10 

Sáng 

- Dự họp trực tuyến UBND tỉnh nghe báo cáo về 

tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và 

dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2022, 

nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Chiều 

- Họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 10/2022. 

- Họp chi bộ Văn phòng HĐND&UBND 

 
 

- Kiểm tra tiến độ và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công của huyện năm 2022. 

- Đ/c Trực 

- Chủ tịch, 

các Phó Chủ 

tịch 

- Đ/c Thuấn 

- Quân sự huyện 

- Phòng họp số 3 

 
 

- Phòng họp số 2 

Thứ sáu 

28/10 

Cả 

ngày 

 

- Hội nghị Huyện ủy lần thứ 27 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Huyện ủy 

Chiều 
- Nghe báo cáo tình hình giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri. 

- Đ/c Trực - Phòng họp trực 

tuyến 

Thứ bảy 

29/10 
Tối 

Khai mạc cuộc thi và vòng chung kết xếp hạng cuộc 

thi “Tiếng hát Tuy Phong” năm 2022. 

- Đ/c H. Sơn - Trung tâm Văn 

hóa 

Thứ hai 

31/10 

Sáng 

 

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

- Chủ tịch, 

các Phó Chủ 

tịch 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Chiều - Họp Thường trực Huyện ủy - Đ/c Trực - Huyện ủy 

Thứ ba 

01/11 
Sáng 

- Tiếp Công dân 

- Xét hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất 

- Đ/c Trực 

- Đ/c N. Sơn 

- Phòng tiếp dân 

- Phòng họp số 2 



Chiều 

- Huyện ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo biên soạn lịch 

sử Đảng bộ huyện. 

- Hội thảo giới thiệu phần mềm thi đua khen 

thưởng. 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c Trực 

- Huyện ủy 

 

- Phòng họp trực 

tuyến 

 

Nơi nhận:                                                                                       

- Thường trực Huyện ủy;                                                                 

- Chủ tịch, PCT. HĐND huyện;                                                             

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- BTT. Ủy ban Mặt trận TQVN huyện; 

- Các Ban Huyện ủy;  

- Văn phòng Huyện ủy; TT Chính trị huyện; 

- Các ban ngành, Hội, đoàn thể, LLVT huyện;                                           

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;                                                     

- Điện lực Tuy Phong, Đội TH điện Liên Hương; 

- PVP. HĐND&UBND huyện;   

- Lưu: VT, CVVP, HCQT. 

                TL. CHỦ TỊCH 

                     CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

                        Nguyễn Thanh Sang 
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