
       ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÀM THUẬN NAM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

         Số:11/LCT-UBND                   Hàm Thuận Nam, ngày 02  tháng 11 năm 2022 

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁNG 11/2022 

 

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 

 - Tập trung rà soát, đánh giá và chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2022 và xây dựng Kế hoạch năm 2023. 

- Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bảo hiểm y tế 

toàn dân, Nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản 

trên địa bàn huyện, việc giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành kế hoạch giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2022.    

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống bão, lũ; thiên tai và dịch bệnh. 

- Rà soát và chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 

và các vụ việc còn tồn đọng.  

- Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân huyện 

khóa IX. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

1. Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện 

01 

(Thứ ba) 
Cả 

ngày 

- Tiếp công dân. 

 

- Đ/c Thái. 

 

02 

(Thứ tư) 

Cả 

ngày  

- Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết HĐND huyện theo Kế hoạch đề ra. 

- Đ/c Thức. 

03 

(Thứ năm) 
 Chiều - Họp Thường trực Huyện ủy. 

 

- Đ/c Thái. 

 

04 

(Thứ sáu) 
Cả 

ngày  

- Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết HĐND huyện theo Kế hoạch đề ra. 

- Đ/c Thức. 

    

07 

(Thứ hai) 
Chiều  - Họp Thường trực HĐND huyện. - CT, PCT. 

08 

(Thứ ba) 
Sáng  

 

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy 

 

- Đ/c Thái, 

- Đ/c Thức. 
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Chiều - Nghe các ngành báo cáo việc rà soát việc giải quyết đơn thư 

KNTC của công dân, cung cấp thông tin cho Tòa án nhân dân 

trên địa bàn huyện. 

- Đ/c Thức. 

09 

(Thứ tư) 
Sáng 

 

- Cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban trị sự Phật 

giáo huyện quý IV năm 2022. 

- Đ/c Thái. 

 

10 

(Thứ năm) 
Cả 

ngày  

- Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết HĐND huyện theo Kế hoạch đề ra. 

- Đ/c Thức. 

11 

(Thứ sáu) 

Sáng  

 

 

 

 

- Dự Hội nghị tại huyện 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”. 

- CT, PCT. 

 

 

 

 

12 

(Thứ bảy) 

Chiều - Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 

2022 tại thị trấn Thuận Nam. 

- Đ/c Thái. 

    

14 

(Thứ hai) 
Sáng  - Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác lễ tân, ngoại 

giao cho lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. 

- CT, PCT. 

15 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày 

- Tiếp công dân. 

 

- Đ/c Thái. 

 

16 

(Thứ tư) 

Chiều - Dự kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc 

Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). 

- Đ/c Thức. 

 

 

17 

(Thứ năm) 

Cả 

ngày  

 

- Lãnh đạo huyện đi thăm các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

huyện nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 - 20/11/2022).  

- CT, PCT. 

 

 

Chiều - Họp Thường trực Huyện ủy. - Đ/c Thái. 

18 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

- Dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 – HĐND tỉnh khóa XI. 

- Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 

2022 tại thôn Lò To, xã Hàm Cần. 

- Đ/c Thái. 

- Đ/c Thức. 

 

Chiều - Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Chính trị 

tỉnh (1962 - 2022) và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 - 20/11/2022). 

- Đ/c Thái. 

 

 

21 

(Thứ hai) 

Chiều  - Dự 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 tại tỉnh. 

- Đ/c Thái. 

 

 

 

22 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày  

- Dự họp UBND huyện thông qua: 

+ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, 

- Đ/c Thức. 
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Quốc phòng - An ninh năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. 

+ Dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2023. 

+ Kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2023. 

+ Về công tác giảm nghèo năm 2023. 

23 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

- Dự họp hội đồng tư vấn giải quyết đơn thư KNTC của công 

dân. 

- Đ/c Thức. 

 

Chiều  - Dự họp thông qua nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp 

thứ 6 (thường lệ cuối năm) – HĐND huyện khóa IX. 

- CT, PCT. 

24 

(Thứ năm) 

Cả 

ngày  

- Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết HĐND huyện theo Kế hoạch đề ra. 

- Đ/c Thức. 

25 

(Thứ sáu) 
Chiều - - Họp Đảng ủy Khối chính quyền. - Đ/c Thức. 

 

28 

(Thứ hai) 

Cả 

ngày  

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

 

- Đ/c Thái, 

Đ/c Thức. 

29 

(Thứ ba) 

Chiều - Họp Chi bộ văn phòng HĐND&UBND huyện.   

30 

(Thứ tư) 
Chiều - Giao ban các Thường trực đầu tháng 12/2022. - CT, các PCT. 

2. Lịch công tác của UBND huyện. 

01 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày 

- Tiếp công dân. 

 

- Đ/c Diệp. 

 

 Chiều  - Kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cao tốc tuyến Dầu Giây 

– Phan Thiết, đoạn qua địa bàn huyện. 

- Đ/c Diệp. 

02 

(Thứ tư) 

Cả 

ngày  

- Dự lớp bồi dưỡng theo Đề án 100 giai đoạn 2 của tỉnh.  

 

- Đ/c Ảnh. 

03 

(Thứ năm) 

Cả 

ngày 

- Dự lớp bồi dưỡng theo Đề án 100 giai đoạn 2 của tỉnh.  

 

- Đ/c Ảnh. 

 

Sáng  - Dự họp Công an tỉnh. - Đ/c Diệp. 

 Chiều - Họp Thường trực Huyện ủy. 

- Dự họp tại Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh về đề xuất 

hướng xử lý gia cố đường mòn hiện có trên lâm phận BQL 

rừng phòng hộ Sông Móng – Capet 

- Đ/c Diệp. 

- Đ/c Phúc. 

04 

(Thứ sáu) 

Cả 

ngày  

Sáng  

- Dự lớp bồi dưỡng theo Đề án 100 giai đoạn 2 của tỉnh.  

 

- Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện. 

- Đ/c Ảnh. 

 

- Đ/c Phúc. 
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Chiều - Làm việc với đoàn kiểm tra đánh giá thực trạng tình hình 

hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn 

huyện. 

- Đ/c Phúc. 

    

07 

(Thứ hai) 

Sáng  

 

 

 

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (7g00 đến 

7g45). 

- Họp Ban tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện 

(01/6/1983 – 01/6/2022). 

- CT, các PCT. 

 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Ảnh. 

Chiều 

 

 

- Cùng tỉnh kiểm tra thực tế một số mỏ khai thác titan trên địa bàn. 

- Nghe các ngành, UBND các xã, thị trấn báo cáo công tác vận 

động tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. 

- Đ/c Diệp. 

- Đ/c Ảnh. 

 

Tối - Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 

2022 tại thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thuận. 

- Đ/c Ảnh. 

08 

(Thứ ba) 

Sáng  

 

 

 

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy 

 

- Cùng với UBND tỉnh và các sở, ngành làm việc với Công ty 

TNHH Thương mại Tân Quang Cường. 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Ảnh. 

- Đ/c Phúc. 

 

Chiều - Nghe các ngành báo cáo việc rà soát việc giải quyết đơn thư 

KNTC của công dân, cung cấp thông tin cho Tòa án nhân dân 

trên địa bàn huyện. 

- Đ/c Diệp. 

09 

(Thứ tư) 
Sáng 

 

 

- Cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban trị sự Phật 

giáo huyện quý IV năm 2022. 

- Họp Tổ khoáng sản trên địa bàn huyện. 

- Đ/c Ảnh. 

 

- Đ/c Phúc. 

Chiều  - Họp nghe các ngành báo cáo công tác tổ chức Hội thi leo 

núi Tà Cú lần thứ XXV. 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Ảnh. 

10 

(Thứ năm) 

 

 

 

Cả 

ngày 

    

- Dự họp UBND tỉnh: 
+ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. 

+ Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 và nhiệm 

vụ, giải pháp năm 2023. 

+ Nghe báo cáo Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất 

lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục dự án 

thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện trong năm 

2023. 

+ Nghe báo cáo về việc lập kế hoạch đầu tư phát triển và danh 

mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2023. 

- CT, các PCT. 

11 

(Thứ sáu) 

Sáng  

 

 

 

- Dự Hội nghị tại huyện 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 

- CT, các PCT. 
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 chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”.  

Chiều - Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 

2022 tại thôn Dân Hòa, xã Hàm Thạnh. 

- Đ/c Phúc. 

12 

(Thứ bảy) 

Sáng  - Cùng UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 
năm 2022 tại liên khu dân cư xã Hàm Minh – huyện Hàm 
Thuận Nam. 

- Đ/c Ảnh. 

    

14 

(Thứ hai) 

Sáng  

 

 

 

 

- Dự 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 tại tỉnh. 

- Dự làm việc với đoàn kiểm tra của Chi cục kiểm lâm về 

công tác BVR&PCCCR trên địa bàn huyện. 

- Đ/c Ảnh. 

 

 

- Đ/c Phúc. 

 

Chiều - Họp BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông 

thôn mới trên địa bàn huyện.  

- Đ/c Phúc. 

15 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày  

- Tiếp công dân. 

 

- Đ/c Diệp. 

 

Sáng  - Họp BCĐ Chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn 

VietGAP. 

- Đ/c Phúc. 

 

Chiều - Họp nghe báo cáo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất trên địa bàn huyện. 

- Đ/c Phúc. 

16 

(Thứ tư) 

Sáng  

 

- Họp giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường 

hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện. 

- Đ/c Phúc. 

 

Chiều - Dự kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc 

Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). 

- Làm việc với Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Tà Cú và 

các xã, thị trấn có liên quan về công tác Bảo vệ rừng. 

- Đ/c Ảnh. 

 

 

- Đ/c Phúc. 

17 

(Thứ năm) 

Cả 

ngày  

 

- Lãnh đạo huyện đi thăm các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

huyện nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 – 20/11/2022).  

- CT, các PCT. 

 

 

Chiều - Họp Thường trực Huyện ủy. - Đ/c Diệp. 

18 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

 

 

- Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 

2022 tại thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ. 

- Họp nghe các ngành báo cáo kết quả thực hiện theo văn bản 

chỉ đạo của UBND tỉnh về khai thác khoáng sản trái phép tại 

xã Tân Lập. 

- Đ/c Diệp. 

 

- Đ/c Phúc. 

 

 

Chiều  - Dự 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 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức. 

- Đ/c Diệp. 
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21 

(Thứ hai) 

Sáng 

 

 

 

 

 

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (7g00 đến 

7g45). 

- Họp thông qua các tiêu chí làm cơ sở các các cơ quan, đơn 

vị đề xuất, giới thiệu các công trình, phần việc tiêu biểu theo 

Mục IV, khoản 4, Kế hoạch số 156/KH-UBND, ngày 

26/9/2022 của UBND huyện. 

- CT, các PCT. 

 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Ảnh. 

 

 

Chiều  - Dự 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 tại tỉnh. 

- Họp nghe báo cáo triển khai công tác XDCB, quy hoạch 

chung các xã xây dựng Nông thôn mới. 

- Đ/c Diệp. 

 

 

 

- Đ/c Phúc. 

22 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày  

- Họp UBND huyện thông qua: 

+ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, 

Quốc phòng - An ninh năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. 

+ Dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2023. 

+ Kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2023. 

+ Về công tác giảm nghèo năm 2023. 

- CT, các PCT. 

23 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

- Họp hội đồng tư vấn giải quyết đơn thư KNTC của công 

dân. 

- Đ/c Diệp. 

 

Chiều  - Dự họp thông qua nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp 

thứ 6 (thường lệ cuối năm) – HĐND huyện khóa IX. 

- CT, các PCT. 

24 

(Thứ năm) 

 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

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

án số 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 tỉnh. 
- Họp giao ban trực tuyến với tỉnh tiến độ triển khai các dự án: 
Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – 
Kê Gà và Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành. 

- Đ/c Ảnh. 

 

 

 

- Đ/c Phúc. 

 

 

Chiều - Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện. - Đ/c Phúc. 

25 

(Thứ sáu) 

Sáng  

 

 

 

 

- Dự họp tại tỉnh thông qua quy định thay thế Quyết định số 

07/2017/QĐ-UBND ngày 22/2/2017 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. 

- Đ/c Diệp. 

Chiều - - Họp Đảng ủy Khối chính quyền.  
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28 

(Thứ hai) 

Cả 

ngày  

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Ảnh. 

Sáng  - Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (7g00 đến 

7g45) 

- CT, các PCT. 

29 

(Thứ ba) 

Sáng  - Hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về 

Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030 trên 

địa bàn huyện. 

- Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện. 

- Đ/c Ảnh. 

 

 

- Đ/c Phúc. 

Chiều - Họp Chi bộ văn phòng HĐND&UBND huyện.   

30 

(Thứ tư) 

Sáng  

 

 

 

 

- Họp trực tuyến với tỉnh giải quyết các dự án nông lâm 

nghiệp chậm triển khai tại các huyện phía Nam tỉnh. 

- Dự 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” tại tỉnh. 

- Đ/c Diệp. 

 

- Đ/c Ảnh. 

 

 

Chiều - Giao ban các Thường trực đầu tháng 12/2022. - CT, các PCT. 

 

Nơi nhận :                    TL.CHỦ TỊCH  

- Văn Phòng UBND Tỉnh;                             CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;                                                                  
- TT. UBMTTQ huyện           

- CT, PCT UBND Huyện; 

- Các Ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn ;                                                               

- CVP, PVP, CV. VP  HĐ & UB huyện;                                                              

- Lưu: VT,(H 90b)                 .                     

                                                                                                          Võ Văn Phú  
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