
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG 

 

Số:  41  /UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuy Phong, ngày 09 tháng 01 năm 2023 

 

LỊCH CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁNG 01/2023 

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 bảo đảm 

an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; giữ vững tình hình an ninh, trật tự trong dịp 

Tết trên địa bàn huyện. 

 - Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 theo Nghị quyết số 13-

NQ/HU, ngày 19/12/2022; Kết luận số 421-KL/HU, ngày 05/01/2023 của Huyện 

ủy ngay từ đầu năm. 

II. LỊCH CÔNG TÁC THƢỜNG TRỰC HĐND HUYỆN 

Thứ/ Ngày Nội dung công việc 

Thứ hai 

02/01 
Nghỉ bù Tết Dƣơng lịch năm 2023 

Thứ ba 

03/01 

- Họp Thường trực HĐND huyện rà soát, kiểm tra nội dung, công việc phục vụ 

Hội nghị giao ban 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 

Thứ tư 

04/01 

- Hội nghị Huyện ủy. 

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Thứ năm 

05/01 
- Dự Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 

Thứ sáu 

06/01 

- Hội nghị giao ban 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh với 

Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

- Dự buổi làm việc giữa Tổ kiểm tra 166 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy với Ban 

Thường vụ Huyện ủy. 

Thứ hai 

09/01 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phan Dũng. 

- Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 

2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện họp triển khai Chương trình hoạt động năm 

2023. 

Thứ ba 

10/01 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri thị trấn Liên Hương. 

Thứ tư 

11/01 
- TT. HĐND viếng  nghĩa  trang  Liệt sĩ Tỉnh. 
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Thứ năm 

12/01 
- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Thứ sáu 

13/01 

- Họp Đoàn giám sát theo Nghị quyết 27 của HĐND huyện. 

- Dự họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2023). 

- Thường trực HĐND huyện dự TXCT Đại biểu HĐND tỉnh tại xã Phan Dũng, 

xã Vĩnh Hảo. 

Thứ hai 

16/01 

- Thường trực HĐND huyện thăm chúc Tết các đồng chí Nguyên lãnh đạo 

HĐND huyện. 

Thứ ba 

17/01 

- Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022 ở 

huyện. 

- Hội nghị  giao chỉ  tiêu kết nạp đảng viên năm 2023 cho các chi bộ, đảng bộ cơ 

sở. 

Thứ tư 

18/01 

- Họp về lãnh đạo triển khai công tác chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

- Họp đánh giá tình hình, kết quả công tác cải cách tư pháp huyện năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Thứ năm 

19/01 

- Thường trực HĐND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023. 

- Dự buổi thăm, chúc Tết của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy 

Phong. 

Thứ sáu 

29/01 đến 

Thứ năm 

26/01 

Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

Thứ sáu 

27/01 

- Họp trực tuyến với tỉnh về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 

8 giờ 30). 

Thứ hai 

30/01 
- Họp Thường trực huyện ủy. 

Thứ ba 

31/01 
- Hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy. 

III. LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN 

Thứ/ Ngày Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm 

Thứ hai 

02/01 
NGHỈ BÙ TẾT DƢƠNG LỊCH 2023 

Thứ ba 

03/01 
Sáng 

- Tiếp Công dân 

- Dự Hội nghị Tổng kết của Hội Chữ thập đỏ huyện 

 

- Làm việc với Phòng Nông nghiệp chuẩn bị nội 

dung phục vụ đoàn giám sát của HĐND tỉnh và tổng 

- Đ/c Trực 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c N. Sơn 

- Phòng tiếp dân 

- Hội chữ thập 

đỏ 

- Phòng họp số 2 
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kết ngành, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Chiều 

- Họp triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 

2023. 

- Làm việc với Câu lạc bộ Hưu trí huyện. 

- Đ/c Trực 

 

- Đ/c H. Sơn 

- Phòng họp số 2 

 

- Câu lạc bộ hưu 

trí 

Thứ tư 

04/01 

Sáng 

- Dự Lễ công bố quyết định sáp nhập Trường Cao 

đẳng cộng đồng, Trường Cao đẳng Y tế vào Trường 

Cao đẳng nghề. 

- Họp Ban chấp hành Huyện ủy 

- Đ/c H. Sơn 

 

 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Phan Thiết 

 

 

- Huyện ủy 

Chiều 

- Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 

2023. 

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy 

- Đ/c Thuấn 

 

 

- Đ/c Trực; 

Đ/c N. Sơn 

- Phòng họp trực 

tuyến. 

 

- Huyện ủy 

Thứ năm 

05/01 

Sáng 

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 

2023. 

 

- Hội nghị trực tuyến về công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ 2023. 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch. 

- Đ/c Trực 

- Hội trường 

 
 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Chiều 

- Họp Hội đồng bồi thường công trình Trạm biến áp 

220kv Vĩnh Hảo và hướng tuyến đường dây đấu nối 

vào trạm (phần hành lang tuyến đợt 5); Công trình 

khu dân cư thôn 1, xã Bình Thạnh (đợt 6); Công 

trình nâng cấp đường nội thị Phan rí Cửa (đợt 8). 

- Hội nghị Tổng kết công tác Biên phòng năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách năm 

2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Họp tỉnh giải quyết chồng lấn dự án mỏ nước 

khoáng Châu Cát. 

- Đ/c Thuấn 

 

 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c N. Sơn 
 

- Đ/c Trực 

- Phòng họp số 2 

 

 

 
 

- Đồn BP Liên 

Hương 

- Bắc Bình 
 

- Phan Thiết 

Thứ sáu 

06/01 

Sáng 

- Sở Công thương họp liên quan tình hình Chợ Chí 

Công. 

- Họp Hội đồng tuyển dụng giáo viên. 

- Làm việc lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND huyện rà soát các công việc tồn 

đọng. 

- Làm việc, kiểm tra các đơn vị di dời công trình 

Điện liên quan Cao tốc. 

- Đ/c Thuấn 

 

- Đ/c H. Sơn 

- Đ/c N. Sơn 

 
 

- Đ/c Trực 

- Phan Thiết 

 

- Phòng họp số 3 

- Phòng họp số 2 

 
 

- Đi thực tế 

Chiều - Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2022, - Đ/c Thuấn - Phan Thiết 
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triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy 

 

- Họp xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, nhà giáo 

nhân dân lần thứ 16 năm 2023. 

 

- Đ/c Trực; 

Đ/c N. Sơn 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Huyện ủy  

 

- Phòng họp số 3 

Thứ hai 

09/01 

(18 

Tháng 

chạp) 

Sáng 

- Làm việc Ban quản lý du lịch Bình Thạnh nghe 

báo cáo kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị phục 

vụ đón khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. 

- Đ/c H. Sơn - Phòng họp số 2 

Chiều 

- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch năm 2023 và công bố Quyết 

định, trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ 

nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực 

di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3. 

- Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác kiểm 

tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2023 ở huyện. 

- Họp trao đổi về kết quả tổ chức thí điểm đối với 

mô hình “Chuyển giao để Bưu điện thực hiện việc 

tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ 

chức, cá nhân”. 

- Đ/c H. Sơn 

 

 

 
 

- Đ/c N. Sơn 

 
 

- Đ/c Trực 
 

- Đ/c Thuấn 

- Phan Thiết 

 

 
 

 

- Huyện ủy 

 
 

- Công an huyện 
 

- Phan Thiết 

Thứ ba 

10/12 

(19 

Tháng 

chạp) 

Sáng 

- Hội nghị triển khai kế hoạch, nhiệm vụ ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023. 

- Kiểm tra thực tế việc chuẩn bị, triển khai thực hiện 

các kế hoạch tổ chức các hoạt động dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão. 

- Dự tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 

2023 ngành Giao thông vận tải. 

- Thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang 

- Hội nghị Cán bộ, công chức cơ quan Văn 

Phòng. 

- Đ/c N. Sơn 
 

- Đ/c H. Sơn 

 

 

- Đ/c Thuấn 
 

- Đ/c Trực 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Phan Thiết 
 

- Đi thực tế 

 

 

- Phan Thiết 
 

- Các đơn vị 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Chiều 

- Họp tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo chuyển 

đổi số tỉnh. 

- Tiếp xúc cử tri Phan Rí Cửa 

- Huyện ủy chủ trì họp kiểm tra việc sắp xếp trật tự 

kinh doanh, mua bán tại chợ Liên Hương. 

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

19 đợt 58. 

- Đ/c Trực 

 
 

- Đ/c Trực 

- Đ/c Thuấn 

 

- Đ/c H. Sơn 

- Phan Thiết 

 
 

- Phan Rí Cửa 

- Huyện ủy 

 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Thứ tư Sáng - Họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc chợ Chí - Đ/c Thuấn - Phan Thiết 
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11/01 

(20 

Tháng 

chạp) 

Công theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại 

Công văn số 637-CV/TU ngày 30/11/2022. 

- Viếng nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh. 

- Thăm, chúc Tết các đơn vị bảo vệ rừng và thủy lợi 

 
 

- Đ/c Trực; 

Đ/c H. Sơn 

- Đ/c N. Sơn 

 
 

- Hàm Thuận 

Bắc 

- Các đơn vị 

Chiều 

- Dự Hội nghị Tổng kết công tác Lao động, Người 

có công và Xã hội năm 2022. 

- Họp nghe báo cáo tình hình liên quan Chợ Chí 

Công. 

- Họp UBND tỉnh xử lý, khắc phục đối với số tiền 

phải truy thu, nội ngân sách nhà nước theo kết luận 

Thanh tra số 6429/BTC-TTr ngày 06/6/2019 của Bộ 

Tài chính. 

- Họp xét chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c Thuấn 
 

- Đ/c Trực 

 

 
 

- Đ/c N. Sơn 

- Phan Thiết 

 

- Phòng họp số 2 
 

- Các đơn vị 

 

 
 

- Phòng họp số 3 

Thứ năm 

12/01 

(21 

Tháng 

chạp) 

Sáng 

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

 

- Họp Ban Tổ chức Hội trại tòng quân. 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Đ/c H. Sơn 

- Phòng họp trực 

tuyến 

 

- Phòng họp số 3 

Chiều 

- Hội nghị Tổng kết năm 2022 và nhiệm vụ chủ yếu 

năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Hội nghị triển khai kế hoạch, nhiệm vụ ngành Dân 

tộc năm 2023. 

- Họp Ban tổ chức chương trình Lễ hội và bắn pháo 

hoa tầm thấp đón giao thừa Tết Nguyên đán Quý 

Mão. 

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy 

- Đ/c N. Sơn 

 

- Đ/c Thuấn 
 

- Đ/c H. Sơn 

 
 

- Đ/c Trực; 

Đ/c N. Sơn 

- Phan Thiết 

 

- Phan Thiết 
 

- Phòng họp số 3 

 
 

- Huyện ủy 

Thứ sáu 

13/01 

(22 

Tháng 

chạp) 

Sáng 

- 7 giờ 30: Viếng đền thờ Liệt sĩ huyện. 

- Dự họp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2023). 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Đền thờ Liệt sĩ 

- Hội trường 

Chiều 

- Huyện ủy chủ trì họp về tình hình di dời chợ Chí 

Công.  

- Thăm, chúc Tết gia đình chính sách tiêu biểu và 

cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn. 

- Kiểm tra thực tế việc chuẩn bị, triển khai thực hiện 

các kế hoạch tổ chức các hoạt động dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão. 

- Đ/c Thuấn 

 

- Đ/c Trực; 

Đ/c N. Sơn 

- Đ/c H. Sơn 

- Huyện ủy 

 

- Các xã, thị trấn 

 

- Đi thực tế 

Thứ bảy 

14/01 

(23 

Tháng 

Sáng 

- Dự Chương trình “Tết trọn niềm vui” năm 2023 tại 

xã Phan Dũng. 

- Thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo 

huyện. 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c Trực 
 

- Xã Phan Dũng 

 

- Các địa 

phương 
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chạp) - Kiểm tra tình hình thu gom rác thải tại các xã, thị 

trấn. 

- Đ/c Thuấn - Các xã, thị trấn 

Thứ hai 

16/01 

(25 

Tháng 

chạp) 

Sáng - Lãnh đạo UBND huyện đi cơ sở 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Đi cơ sở 

Chiều 

- Dự hội nghị tổng kết ngành Thông tin và Truyền 

thông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 

- Huyện ủy chủ trì họp nghe tình hình giải quyết rác 

thải theo Thông báo số 370-TB/HU ngày 

05/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Đ/c H. Sơn 

 

- Đ/c Thuấn 

- Phan Thiết 

 

- Huyện ủy 

Thứ ba 

17/01 

(26 

Tháng 

chạp) 

Sáng 

- Dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ 

An ninh Tổ quốc năm 2022 ở huyện. 

- Nghe phòng Tài nguyên môi trường báo cáo việc 

thực hiện các bản án liên quan khu sản xuất giống 

Chí Công. 

- Nghe báo cáo việc triển khai sáp nhập Trung tâm 

dân số - kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế 

huyện và tình hình triển khai thực hiện công tác 

năm 2023 của đơn vị. 

- Đ/c Trực 

 

- Đ/c N. Sơn 

 
 

- Đ/c H. Sơn 

- Hội trường 

 

- Phòng họp số 2 

 
 

- Phòng họp số 3 

Chiều 
- Thăm, chúc Tết huyện Thuận Nam, Ninh Thuận và 

huyện Bắc Bình. 

- Đ/c Trực - Các địa 

phương 

Thứ tư 

18/01 

(27 

Tháng 

chạp) 

Sáng 

- Huyện ủy chủ trì họp về lãnh đạo triển khai công 

tác chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

- Huyện ủy chủ trì họp đánh giá tình hình, kết quả 

công tác cải cách Tư pháp huyện năm 2022, triển 

khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Đ/c Trực 

 

- Đ/c N. Sơn 

- Phòng họp trực 

tuyến 

- Huyện ủy 

Chiều 
- Cùng Huyện ủy thăm, chúc Tết của Ban Trị sự 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy Phong. 

- Đ/c H. Sơn - Ban trị sự Phật 

giáo huyện 

Thứ năm 

19/01 

(28 

Tháng 

chạp) 

Sáng 

- Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ năm 2022. 

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành 

Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

- Đ/c Trực 

 

- Đ/c H. Sơn 

- Phan Thiết 

 

- Phan Thiết 

Chiều 

- Làm việc với tập thể lãnh đạo, công chức cơ quan 

Văn phòng. 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Phòng họp trực 

tuyến 

Thứ sáu 29/01 

đến Thứ năm 

26/01 (29 Tháng 

chạp - Mùng 5 

Tết) 

 

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023. 

Thứ sáu Sáng 
- 8 giờ 30: Nghe Báo cáo tình hình Tết Nguyên 

đáng Quý Mão năm 2023. 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

- Phòng họp trực 

tuyến 
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27/01 

(Mùng 6 

Tết) 

tịch 

Chiều 

- Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa 

phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ năm 2023 

- Đ/c H. Sơn - Phan Thiết 

Thứ hai 

30/01 

(Mùng 9 

Tết) 

Sáng 

 

- Đi kiểm tra tình hình cơ sở. 

- Chủ tịch; 

các Phó Chủ 

tịch 

- Các địa 

phương 

Chiều 

- Họp Thường trực Huyện ủy. 

- Nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho giải vượt đồi 

cát Bình Thạnh năm 2023 và giải bán Marathon lần 

1 năm 2023. 

- Đ/c Trực 

- Đ/c H. Sơn 

- Huyện ủy 

- Phòng họp số 3 

Thứ ba 

31/01 

(Mùng 10 

Tết) 

Sáng 
- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy - Đ/c Trực; 

Đ/c N. Sơn 

- Huyện ủy 

Chiều 
- Họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 01/2023. - Đ/c Trực - Quân sự huyện 

 

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; 

- Chánh, các PVP. HĐND&UBND huyện;   

- Lưu: VT, CVVP, HCQT. 

                

                 TL. CHỦ TỊCH 

                     CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

                        Nguyễn Thanh Sang 
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