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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG 

 

Số:  3006  /UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuy Phong, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

 

LỊCH CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁNG 11/2022 

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận của Huyện ủy về tình hình kinh tế -xã 

hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. 

- Chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND huyện tại Kỳ họp lần thứ 7 (chuyên đề) - 

HĐND huyện, khóa IX. 

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

hiểm Y tế toàn dân; giải ngân vốn đầu tư công; tiêm vắc xin phòng Covid-19; các biện 

pháp phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh. 

 

II. LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN 

Thứ/ Ngày Nội dung công việc 

Thứ ba 

01/11 

- Ban Kinh tế - Xã hội giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện kế 

hoạch đầu tư công năm 2022 (từ ngày 01/11 đến ngày 14/11/2022). 

Thứ tư 

02/11 

- Ban Kinh tế - Xã hội họp thông qua dự thảo Kế hoạch thẩm tra, giám sát của 

Ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị kỳ họp (chuyên đề) - HĐND huyện khóa IX. 

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát chuyên đề phòng chống tham nhũng. 

Thứ năm 

03/11 

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1). 

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát chuyên đề phòng chống tham nhũng. 

Thứ hai 

07/11 

- Giao ban các Thường trực đầu tháng 11/2022. 

- Ban Kinh tế - Xã hội Thẩm tra các Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị 

quyết của HĐND huyện trình tại kỳ họp (chuyên đề) và thông qua các Báo cáo 

thẩm tra (từ ngày 07/11 đến ngày 11/11/2022). 

Thứ ba 

08/11 

-  Buổi sáng: Dự triển khai quyết định kiểm tra đảng viên (thuộc Đảng bộ khối 

các cơ quan Chính quyền) có dấu hiệu vi phạm. 

-  Buổi chiều: Họp Thường trực HĐND huyện và các cơ quan liên quan cho ý 

kiến về nội dung kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) - HĐND huyện, khóa IX. 

Thứ tư 

09/11 

- Dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2). 

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát chuyên đề phòng chống tham nhũng. 

Thứ năm - Ban Kinh tế - Xã hội họp thông qua dự thảo Kế hoạch thẩm tra, giám sát của 



 
 2 

10/11 Ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND huyện 

khóa IX.  

- Ban Pháp chế HĐND huyện họp triển khai kế hoạch thẩm tra báo cáo phục vụ 

kỳ họp thường lệ (cuối năm 2022). 

Thứ sáu 

11/11 

- Dự hội nghị sinh hoạt chính trị của Huyện ủy. 

- Buổi tối: Đồng chí Lê Tấn - Phó Chủ tịch HDND huyện, dự Ngày hội Đại đoàn 

kết toàn dân tộc năm 2022 tại thôn 3, xã Bình Thạnh. 

Thứ hai 

14/11 

- Thường trực HĐND huyện họp rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp lần 7 (chuyên 

đề) - HĐND huyện, khóa IX. 

Thứ ba 

15/11 

- Dự hội nghị Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 

01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh 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. 

Thứ tư 

16/11 

- Thường trực HĐND huyện dự kỳ họp lần thứ 7 (chuyên đề) - HĐND huyện, 

khóa IX. 

Thứ năm 

17/11 
- Dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022). 

Thứ sáu 

18/11 

-  Đoàn giám sát chuyên đề HĐND huyện giám sát UBND huyện về xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. 

Thứ hai 

21/11 

- Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện giám sát các xã, thị trấn kết quả giải 

quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 5- HĐND huyện 

khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Hai Ban HĐND huyện: Thẩm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị về tình 

hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, pháp chế 2022 (từ 

ngày 21/11 đến ngày 30/11/2022). 

Thứ ba 

22/11 
- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 3 

Thứ tư 

23/11 

- Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện giám sát các xã, thị trấn kết quả giải 

quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 5- HĐND huyện 

khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thứ năm 

24/11 
- Buổi chiều: Dự hội nghị Huyện ủy lần thứ 28. 

Thứ sáu 

25/11 

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022. 

Thứ hai 

28/11 

- Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện giám sát các xã, thị trấn kết quả giải 

quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 5- HĐND huyện 

khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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Thứ ba 

29/11 
- Họp Thường trực HĐND huyện định kỳ tháng 11/2022. 

Thứ tư 

30/11 

- Dự  buổi kiểm tra của Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh đối 

với tập thể Ban Thường vụ Huyện  ủy  Tuy  Phong  về  thực  hiện  Công  văn  số  

136-CV/TU,  ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ  Tỉnh  ủy thực hiện Kết luận 

61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

 

III. LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN 

Thứ/ Ngày Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm 

Thứ ba 

01/11 

Sáng 

- Tiếp Công dân 

- Họp kiểm tra, rà soát diện tích còn rừng tự nhiên 

nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn 

huyện. 

- Kiểm tra công tác Nội vụ, giáo dục, tài chính tại 

Trường tiểu học Liên Hương 4. 

- Làm việc với Ban quản lý dự án và các ngành liên 

quan về dự án trạm xử lý nước thải Phú Lạc. 

- Đ/c Trực 

- Đ/c N. Sơn 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c Thuấn 

- Phòng tiếp dân 

- Phòng họp số 3 

 
 

- Trường tiểu 

học LH 4 

- Phòng họp số 2 

Chiều 

- Hội thảo giới thiệu phần mềm thi đua khen 

thưởng. 

- Nghe Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo kết quả 

giải quyết tồn tại liên quan bồi thường giải tỏa các 

công trình thủy lợi. 

- Đ/c Trực 
 

- Đ/c N. Sơn 

- Hội trường 
 

- Phòng họp số 2 

Thứ tư 

02/11 

Sáng 

- Họp kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo các  

cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kết luận thanh 

tra  số 04/KL-TTBT ngày 18/5/2021 của Thanh tra 

tỉnh Bình Thuận. 

- Họp liên quan công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ 

đối với khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí 

Công. 

- Đ/c Trực 

 

 
 

- Đ/c N. Sơn 

- Phòng họp trực 

tuyến 

 
 

- Phan Thiết 

Chiều 

- Họp Thường trực Huyện ủy 

- Họp Hội đồng xét xã, thị trấn đạt chuẩn Y tế. 

- Họp giải quyết tồn tại của trung tâm giống Chí 

Công. 

- Đ/c Trực 

- Đ/c H. Sơn 

- Đ/c N. Sơn 

- Huyện ủy 

- Phòng họp số 3 

- Phan Thiết 

Thứ năm 

03/11 

Sáng 
- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1). - Đ/c Trực; 

Đ/c N. Sơn 

- Huyện ủy 

Chiều 

- Họp bàn xây dựng Công viên Liên Hương. - Đ/c Trực; 

Đ/c H, Sơn; 

Đ/c Thuấn 

- Hội trường 

Thứ sáu Sáng 
- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch - Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

- Phòng họp trực 

tuyến 
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04/11 tịch 

Chiều 

- Nghe  báo  cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 

40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 –

20/11/2022). 

- Tiếp xúc cử tri 

- Làm việc với đoàn kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm 

về công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR. 

- Đ/c H. Sơn 

 
 

- Đ/c Trực 

- Đ/c N. Sơn 

Phòng họp số 3 

 
 

- Phan Rí Cửa 

- Phòng họp số 3 

Thứ bảy 

05/11 
Tối 

- Tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 

năm 2022 

- Đ/c N. Sơn Nhà văn hóa 

thôn Hà Thủy 1, 

xã Chí Công 

Thứ hai 

07/11 

Sáng 

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch - Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Chiều 

- Huyện ủy họp giao ban các Thường trực tháng 11 

 

 

- Họp Ban tổ chức “Năm du lịch Quốc gia 2023-

Bình Thuận Hội tụ xanh”. 

- Họp bàn bạc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm 

đẩy nhanh tiến độ di dời các công trình điện bị ảnh 

hưởng bởi đường cao tốc. 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Đ/c Trực 

 

- Đ/c Thuấn 

- Huyện ủy 

 
 

- Phan Thiết 

 

- Phan Thiết 

Thứ ba 

08/11 

Sáng 

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

phẩm huyện thông qua quy chế phối hợp của Ban 

chỉ đạo. 

- Làm việc với xã Chí Công về tiêm Vắc xin và Bảo 

hiểm Y tế. 

- Nghe các ngành, địa phương báo cáo, tham mưu, 

đề xuất hướng xử lý đối với việc cấp chồng lấn Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Bình Thạnh. 

- Đ/c Trực 

 
 

- Đ/c H. Sơn 
 

- Đ/c N. Sơn 

 

- Phòng họp trực 

tuyến 

 

- Xã Chí Công 
 

- Phòng họp số 2 

 

Chiều 

- Thường trực HĐND huyện họp cho ý kiến về nội 

dung kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) - HĐND huyện, 

khóa IX. 

- Làm việc với thị trấn Phan Rí Cửa về tiêm Vắc xin 

và Bảo hiểm Y tế. 

- 15 giờ 30: Công bố quyết định công tác cán bộ 

 

- Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng 

của bà Lê Thị Huệ tại thị trấn Phan Rí Cửa. 

- Đ/c Trực 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c Trực 

 

- Đ/c Thuấn 

- Phòng họp trực 

tuyến 

 

- Phan Rí Cửa 

 

- Phòng họp trực 

tuyến 

- Phòng họp số 2 

Thứ tư 

09/11 
Sáng 

- Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, 

quản lý cấp huyện, cấp xã và kế hoạch đánh giá, xếp 

- Đ/c Trực 

 

- Huyện ủy 
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loại chất lượng chi bộ, đảng bộ và đảng viên năm 

2022. 

- Họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng 

mặt bằng mạch 2, đường dây Ninh Phước – Phan Rí 

– Phan Thiết. 

 

 
 

- Đ/c Thuấn 

 

 
 

- Phòng họp số 2 

Chiều 

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2) 

 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Huyện ủy 

Thứ năm 

10/11 

Sáng 

- Cả ngày: 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. 

- Nghe phòng Tài chính kế hoạch báo cáo đề xuất 

việc sử dụng vốn sữa chữa trường học và mua sắm 

thiết bị trường học. 

- Đ/c Trực; 

Đ/c N. Sơn 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

- Phòng họp trực 

tuyến 

 
 

- Phòng họp số 3 

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. 

- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện di dời chợ Chí 

Công của Công ty Phan Đình. 

- Nghe báo cáo phương án điều chuyển, bố trí giáo 

viên nhất là các trường trong lộ trình đạt chuẩn. 

- Đ/c Trực 

 

 

 
 

- Đ/c Thuấn 

 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Phòng họp số 2 

 

 

 
 

- Phòng họp số 3 

 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Tối 

- Tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 

năm 2022 

- Đ/c Trực - Trụ sở khu phố 

Phú Thủy, thị 

trấn Phan Rí 

Cửa. 

Thứ sáu 

11/11 

Sáng 

- Nghe báo cáo kết quả giải quyết đơn khiếu nại của 

ông Đỗ Trọng Thắng và đơn của ông Hồ Tiến. 

- Làm việc với Sở Giáo dục và Trường Cao đẳng 

cộng đồng về tổ chức thi tuyển giáo viên. 

- Nghe kết quả xử lý lấn chiếm đất ven biển Bình 

Thạnh. 

- Đ/c Trực 
 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c N. Sơn 

- Phòng họp số 2 
 

- Phan Thiết 

 

- Phòng họp số 3 

Chiều 

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

đầu tư công tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 

12/2022. 

- Huyện ủy họp Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng 

bộ huyện. 

- Họp Hội đồng bồi thường dự án kênh tưới Vĩnh 

Tân và nâng cấp Hồ Đá Bạc 

- Đ/c Thuấn 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c N. Sơn 
 

- Huyện ủy 

 
 

- Huyện ủy 

 

- Phòng họp số 3 
 



 
 6 

- Làm việc liên quan nhân sự Hội Luật gia huyện. - Đ/c Trực - Phòng họp số 2 

Thứ hai 

14/11 

Sáng 

- Thông qua kế hoạch bắn pháo hoa 

- Họp Hội đồng bồi thường Công trình trạm biến áp 

220kv Vĩnh Hảo và hướng tuyến đường dây điện 

220kv đấu nối vào trạm tại xã Vĩnh Hảo; Công trình 

đường dây mạch 2 Ninh Phước – Tuy Phong Phan 

Rí. 

- Nghe kết quả giải quyết cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với 69 hộ ở xã Phú Lạc, các 

hộ theo Nghị quyết 04/TU. 

- Đ/c H. Sơn 

- Đ/c Thuấn 

 

 

 

- Đ/c N. Sơn 

- Phòng họp số 3 

- Phòng họp số 2 

 

 

 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Chiều 

- Huyện ủy họp nghe tình hình và kết quả giải quyết 

đơn thư, phản ánh, kiến nghị của công dân. 

- Nghe chủ đầu tư dự án khu dân cư HTV.BT báo 

cáo tiến độ thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật của 

dự án theo nội dung công văn số 2517/SXD-QHKT 

ngày 06/10/2022 của Sở Xây dựng. 

- Nghe các ngành báo cáo kết quả thực hiện các 

công việc liên quan đến khu du lịch Bình Thạnh. 

- Đ/c Trực 
 

- Đ/c Thuấn 

 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

- Huyện ủy 
 

- Phòng họp số 2 

 

 
 

- Phòng họp số 3 

Thứ ba 

15/11 

Sáng 

- Tiếp công dân 

- Huyện ủy họp nghe và cho ý kiến về giải quyết 

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

dục và đào tạo. 

- Họp bàn thống nhất phương án xử lý hành vi vi 

phạm trong đầu tư xây dựng chợ Chí Công của 

Công ty TNHH Phan Đình. 

- Làm việc phòng tài nguyên môi trường, 

VPĐKĐĐ, VPUB về triển khai kế hoạch khắc phục 

các hạn chế qua giám sát của HĐND tỉnh về thực 

hiện Nghị quyết 43. 

- Đ/c Trực 

- Đ/c H. Sơn 

 
 

- Đ/c Thuấn 

 
 

- Đ/c N. Sơn 

- Phòng tiếp dân 

- Huyện ủy 

 
 

- Phòng họp số 2 

 
 

- Phòng họp số 3 

Chiều 

- Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 27-

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

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. 

- Họp nghe triển khai kế hoạch thi tuyển giáo viên 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

- Huyện ủy 

 

 

 

 
 

- Phòng họp số 3 

Thứ tư 

16/11 

Cả 

ngày 

- Dự kỳ họp lần thứ 7 (chuyên đề) - HĐND 

huyện, khóa IX. 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Hội trường 

Thứ năm 

17/11 
Sáng 

- Dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam (20/11/1982 – 20/11/2022). 

- Dự Hội nghị tổng kết “Dự án kết nối các nguồn 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Hội trường 

 

- Phan Thiết 
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lực trong việc giảm thiểu rác thải đại dương” giai 

đoạn 2020-2022. 

- Họp Hội đồng tư vấn đất đai. 

- Đ/c Thuấn 

 
 

- Đ/c Trực; 

Đ/c N. Sơn 

 

 

- Phòng họp số 2 

Chiều 

- Cùng Huyện ủy đi thăm một số cơ sở giáo dục trên 

địa bàn tỉnh, huyện nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022). 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Các trường học 

Thứ sáu 

18/11 

Sáng 

- Đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với Thanh 

niên. 

- Dự buổi họp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu trên 

địa bàn huyện năm 2022. 

- Họp rà soát, tổ chức thực hiện các quyết định 

cưỡng chế thi hành các quyết định xử lý vi phạm 

hành chính. 

- Đ/c Trực 

 

- Đ/c H. Sơn 
 

- Đ/c N. Sơn 

- Hội trường 

 

- Quân sự huyện 
 

- Phòng họp số 2 

Chiều 

- 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 Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường 

Chính trị tỉnh (1962-2022) và 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam. 

- Họp Hội đồng bồi thường Công trình khu dân cư 

thôn 1, xã Bình Thạnh. 

- Đ/c Trực 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

 
 

- Đ/c Thuấn 

- Phan Thiết 

 
 

- Phan Thiết 

 
 

- Phòng họp số 2 

Tối 

- Dự chương trình tuyên dương “Giáo viên trẻ tiêu 

biểu làm theo lời Bác” - Đêm Văn nghệ tri ân Nhà 

giáo Việt Nam do Huyện đoàn tổ chức. 

- Đ/c H. Sơn - Trung tâm văn 

hóa huyện 

Thứ hai 

21/11 

Sáng 

- Hội ý Chủ tịch; các Phó Chủ tịch - Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Chiều 

- Tham dự Lễ công bố và tôn vinh các sản phẩm đạt 

giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của 

tỉnh năm 2022. 

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

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

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

bàn thôn, khu phố. 

- Giao ban công tác tiêm Vắc xin; Bảo hiểm Y tế 

- Đ/c Thuấn 

 
 

- Đ/c Trực 

 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

- Phan Thiết 

 
 

- Huyện ủy 

 

 
 

- Phòng họp số 3 

Thứ ba 

22/11 

Sáng - Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 3). 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Huyện ủy 

Chiều 
- Họp UBND huyện, thông qua: 

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

- Phòng họp trực 

tuyến 



 
 8 

hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2023. 

2. Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. 

tịch 

Thứ tư 

23/11 

Sáng 

- Đối thoại của UBND huyện với Nhân dân khu 

phố 13, 14 thị trấn Liên Hương. 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Hội trường 

Chiều 

- Họp UBND huyện, thông qua: 

1. Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công 

trình trọng điểm của huyện năm 2023. 

2. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi 

ngân sách địa phương và phương án phân bổ chi 

ngân sách huyện năm 2023. 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Thứ năm 

24/11 

Sáng 

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

06-ĐA/TU, ngày 20/8/2020 của Ban Thường vụ 

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 thôn, khu phố. 

- Nghe công tác triển khai thi tuyển giáo viên. 

- Giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa 

bàn huyện. 

- Đ/c Trực 

 

 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

- Đ/c Thuấn 

- Huyện ủy 

 

 
 

 

- Phòng họp số 3 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Chiều 

- Hội nghị Huyện ủy lần thứ 28. - Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Huyện ủy 

Thứ sáu 

25/11 

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. 

- Hội nghị tập huấn triển khai 02 kế hoạch của 

UBND tỉnh về xây dựng mô hình công dân học tập 

giai đoạn 2021-2030. 

- Cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy đối thoại với 

Nhân dân thị trấn Phan Rí Cửa. 

- Đ/c Thuấn 

 

 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

 
 

- Đ/c Trực 

- Phan Thiết 

 

 

 
 

- Hội trường 

 
 

- Phan Rí Cửa 

Chiều 

- Nghe báo cáo tiến độ tiêm Vắc xin phòng COVID-

19. 

- Huyện ủy họp triển khai kế hoạch giải quyết vấn 

đề rác thải trên địa bàn huyện. 

- 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. 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c Thuấn 
 

- Đ/c Trực 

 

 

 
 

- Phòng họp số 3 

 

- Huyện ủy 
 

- Phòng họp số 2 
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- Nghe Ban quản lý dự án báo cáo tiến độ, kết quả 

thi công các công trình thuộc lĩnh vực Nông nghiệp 

– phát triển nông thôn. 

- Đ/c N. Sơn - Phòng họp số 4 

Thứ bảy 

26/11 
Sáng 

- Hội thảo phát triển Du lịch cộng đồng huyện Tuy 

Phong. 

- Đ/c H. Sơn - Hội trường 

Thứ hai 

28/11 

Sáng 

- Hội ý Chủ tịch; các Phó Chủ tịch - Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Chiều 

- Họp Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Huyện ủy 

Thứ ba 

29/11 

Sáng 

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

nghị của cử tri. 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Chiều 

- Họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 11/2022. 

- Họp chi bộ Văn phòng HĐND&UBND 

 

 

- Nghe báo cáo kết qảu khắc phục hạn chế trong 

công tác quản lý tài sản công là nhà, đất (theo kết 

quả giám sát của HĐND tỉnh). 

- Đ/c Trực 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Đ/c Thuấn 

- Quân sự huyện 

- Phòng họp trực 

tuyến 

 

- Phòng họp số 3 

Thứ tư 

30/11 

Sáng 

- Hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác 

tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị”. 

- Kiểm tra công tác Nội vụ, tài chính, giáo dục tại 

trường THCS Võ Thị Sáu. 

- Làm việc và kiểm tra tiến độ thi công gói thầu xây 

dựng cột thép – hạng mục di dời đường dây 500kv. 

- Đ/c Trực 
 

 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c Thuấn 

- Phan Thiết. 

 
 

- Trường THCS 

Võ Thị Sáu 

- Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Chiều 

- Nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác BHYT, 

BHXH, BHTN tháng 11/2022. 

- Dự buổi kiểm tra của Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 

thực hiện Đề án 61 tỉnh đối với tập thể Ban Thường 

vụ Huyện ủy Tuy Phong về thực hiện Công văn số 

136-CV/TU, ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng. 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c Trực; 

Đ/c N. Sơn 

- Phòng họp số 3 

 

- Huyện ủy 

Thứ năm 

01/12 
Sáng 

- Tiếp công dân 

- Tổng kết đánh giá, xếp loại ứng dụng công nghệ 

thông tin năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Làm việc phòng Nông nghiệp về giải ngân kinh 

phí hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá. 

- Đ/c Trực 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c N. Sơn 

 

- Phòng tiếp dân 

- Phòng họp trực 

tuyến 

- Phòng họp số 2 
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- Giao ban tình hình di dời cơ sở thu mua phế liệu 

thu gom rác thải trên địa bàn huyện. 

- Đ/c Thuấn - Phòng họp số 3 

Chiều 

- Họp UBND huyện, thông qua: 

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND 

huyện năm 2022.  

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Thứ sáu 

02/12 

Sáng 

- Nghe báo cáo kết quả triển khai các kế hoạch Tết. 

- Làm việc Trung tâm quỹ đất và đơn vị liên quan 

giải quyết tồn tại công tác bồi thường giải tỏa các 

dự án thủy lợi. 

- Đ/c H. Sơn 

- Đ/c N. Sơn 

- Phòng họp số 3 

- Phòng họp số 2 

Chiều 

- Giao ban giữa UBND huyện và Ban trị sự Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam huyện. 

- Kiểm tra thực tế cơ sở. 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c N. Sơn 

- Chùa Thiên 

Tường. 

- Đi cơ sở 

 

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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