
 1 

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

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

 

Số: 12 /LCT-UBND                   Hàm Thuận Nam, ngày 05 tháng 12 năm 2022 

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁNG 12/2022 

   

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kinh tế - 

Xã hội trong năm 2022. 

- Chuẩn bị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo 

Nghị quyết của HĐND huyện và Kết luận của Huyện ủy. 

- Chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại 

cán bộ, công chức viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2022.  

- Chú ý công tác phòng, chống thiên tai; phòng cháy, chữa cháy và dịch 

bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi. 

- Tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch. Giữ vững tình 

hình an ninh, trật tự cuối năm 2022. 

 - Chuẩn bị công tác phục vụ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Tổ chức tốt kỳ họp thứ 6 – HĐND huyện khóa IX. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

1. Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện: 

01 

(Thứ năm) 

Cả 

ngày  

- Tiếp công dân. 

 

- Đ/c Thái, 

Đ/c Thức. 

Sáng 

 

Dự họp kiểm điểm Kiểm điểm tập thể, cán bộ lãnh đạo 

Thường trực HĐND huyện năm 2022. 

- CT, PCT. 

 

02 

(Thứ sáu) 

Cả 

ngày  

- Dự họp kiểm điểm Kiểm điểm tập thể, cán bộ lãnh đạo 

xã Hàm Cần năm 2022. 

- Đ/c Thức. 

03 

(Thứ bảy) 

Chiều - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy - Đ/c Thái, 

Đ/c Thức. 

 

05 

(Thứ hai) 

Cả 

ngày  

 

 

- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và 

triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) do 

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. 

- CT, PCT. 

 

 

06 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày  

- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và 

triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) do 

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. 

- CT, PCT. 
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07 

(Thứ tư) 

Sáng  

 

- Dự Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng 

trên địa bàn huyện năm 2022.  

- Đ/c Thái. 

 

Chiều - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. - Đ/c Thái, 

Đ/c Thức. 

08 - 10 

(Thứ năm, 

đến thứ 

bảy) 

Cả 

ngày 

- Dự kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa XI. - Đ/c Thái, 

Đ/c Thức. 

 

12 

(Thứ hai) 

Sáng  

 

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện. 

 

- CT, PCT. 

 

13 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày  

 

 

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm tự phê bình 

và phê bình tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và các cá 

nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 

năm 2022. 

- Đ/c Thái, 

Đ/c Thức. 

 

 

14 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm tự phê bình và 

phê bình tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và các cá 

nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 

năm 2022. 

- Đ/c Thái, 

Đ/c Thức. 

 

 

Chiều  - Họp Thường trực Huyện ủy. 

- Họp Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện.  

- Đ/c Thái. 

 

15 

(Thứ năm) 

Cả 

ngày 

- Tiếp công dân. 

 

- Đ/c Thức. 

 

Sáng  

 

- Dự họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa 

bàn huyện năm 2022. 

- Đ/c Thái. 

 

Chiều - Họp kiểm điểm Đảng ủy Khối Chính quyền; đánh giá, 

phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022. 

- Đ/c Thức. 

16 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

- Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 

huyện đánh giá kết quả năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2023. 

- Đ/c Thức. 

 

19 

(Thứ hai) 

Cả 

ngày 

 

- Họp HĐND huyện khóa IX - Kỳ họp thứ 6.  

 

- CT, PCT. 

 

20 

 (Thứ ba) 

Cả 

ngày  

- Họp HĐND huyện khóa IX - Kỳ họp thứ 6. 

 

- CT, PCT. 

 

21  

(Thứ tư) 

Sáng  

 

 

 

- Dự họp giao ban công tác dân vận quý IV/2022; về nội 

dung giám sát, phản biện xã hội và giao nhiệm vụ trọng 

tâm cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 

huyện năm 2023 

- Đ/c Thức. 

 

 

 

Chiều - Lãnh đạo huyện đi thăm các cơ sở tôn giáo nhân dịp 

Lễ Giáng sinh năm 2022. 

- CT, PCT. 

22 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

- Họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện đánh giá tình 

hình kết quả thực hiện công tác tôn giáo năm 2022 và đề ra 

- Đ/c Thái,  

Đ/c Thức. 
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 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.  

23 

(Thứ sáu) 

Sáng  

 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ 

nữ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

- Đ/c Thức. 

 

26 

(Thứ hai) 

Cả 

ngày 

- Họp Ban thường vụ Huyện ủy. 

 

- Đ/c Thái, 

Đ/c Thức. 

27 

(Thứ ba) 

Sáng  

 

 

- Họp Ban Chỉ đạo công tác cải cách tư pháp huyện đánh 

giá công tác cải cách tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm 

vụ năm 2023. 

- Đ/c Thức. 

 

 

Chiều - Họp Đảng ủy Khối Chính quyền. - Đ/c Thức. 

28 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

- Dự Hội nghị tại tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 

số 30- CT/TU, ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí trong sinh hoạt, công tác và Chỉ thị số 40-CT/TU, 

ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

- Đ/c Thức. 

29 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh 

thiếu niên năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 

2023. 

- Đ/c Thức. 

 

 

Chiều  - Dự Hội nghị tổng kết công tác Liên đoàn lao động 

huyện năm 2022. 

- Đ/c Thức. 

30 

(Thứ sáu) 

Chiều - Họp giao ban các Thường trực tháng 01/2023. - CT, PCT. 

2. Lịch Công tác của Ủy ban nhân dân huyện: 

 

01 

(Thứ năm) 

Cả 

ngày  

- Tiếp công dân. 

 

- Đ/c Diệp. 

 

Sáng 

 

 

- Dự tập huấn chuyển đổi số tại tỉnh. 

- Dự họp kiểm điểm theo kết luận thanh tra số 

35/KLTT- PNV1, ngày 13/6/2022 của Thanh tra tỉnh 

Bình Thuận tại xã Tân Lập. 

- Đ/c Ảnh. 

- Đ/c Phúc. 

 

 

Chiều  - Dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về công tác 

chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định (IUU). 

- Đ/c Phúc. 

02 

(Thứ sáu) 

Sáng  

 

- Dự họp kiểm điểm kiểm điểm tập thể, cán bộ lãnh đạo 

xã Tân Thuận năm 2022. 

- Đ/c Ảnh. 

 

Chiều - Dự họp Đảng ủy Quân sự huyện. - Đ/c Diệp. 

03 

(Thứ bảy) 

Sáng 

 

- Kiểm điểm tập thể, cán bộ lãnh đạo UBND huyện năm 

2022. 

- CT, các PCT. 

 

Chiều - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy - Đ/c Diệp, 

Đ/c Ảnh. 
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05 

(Thứ hai) 

Cả 

ngày  

 

 

- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và 

triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) do 

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. 

- CT, các PCT. 

 

 

 

Sáng  - Hội ý Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện (từ 

7g00 đến 7g45) 

- CT, các PCT. 

06 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày  

- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và 

triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) do 

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. 

- CT, các PCT. 

07 

(Thứ tư) 

Sáng  

 

 

 

 

 

- Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng trên 

địa bàn huyện năm 2022.  

- Dự họp tại tỉnh nghe báo cáo tình hình, kết quả triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa 

bàn tỉnh. 

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

- Đ/c Diệp. 

 

- Đ/c Ảnh. 

 

 

- Đ/c Phúc. 

Chiều - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. - Đ/c Diệp, 

Đ/c Ảnh. 

08 

(Thứ năm) 

Sáng  

 

 

- Họp thông qua kế hoạch xuất bản đặc san kỷ niệm 40 

năm ngày thành lập huyện; Kế hoạch trưng bày ảnh, sản 

phẩm đặc trưng của huyện.  

- Đ/c Ảnh. 

 

 

Chiều - Họp chi bộ cơ quan văn phòng HĐND&UBND huyện.  

09 

(Thứ sáu) 

Sáng  

 

- Họp đánh giá xếp loại hoạt động UBND các xã, thị 

trấn năm 2022. 

- Đ/c Diệp. 

 

Chiều - Làm việc với BQLDA các công trình NN&PTNT và 

BQLDAĐTXD huyện về tuyến kênh thoát lũ và tuyến 

kênh Đu Đủ - Tân Thành (đoạn trùng lắp). 

- Họp Khối thi đua số 3 huyện. 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Phúc. 

 

12 

(Thứ hai) 

Sáng  

 

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

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện. 

- Họp Hội đồng tư vấn và giải quyết khiếu nại và tranh 

chấp đất đai của tỉnh để bàn, thảo luận đối với 03 vụ khiếu 

nại trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam (vụ bà Trần Thị 

Tú, bà Trương Thị Thoa và bà Trương Thị Thái) tại tỉnh. 

- CT, các PCT. 

- CT, các PCT. 

- Đ/c Diệp. 

Chiều - Hội nghị tại tỉnh 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. 

- Nghe các ngành báo cáo kết quả kiểm định thành lập 

điểm lẻ trường Ngôi sao nhỏ. 

- Đ/c Diệp. 

 

 

 

 

- Đ/c Ảnh. 
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13 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày  

 

 

 

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm tự phê bình 

và phê bình tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và các cá 

nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 

năm 2022. 

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

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Ảnh. 

 

 

- Đ/c Phúc. 

14 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

 

 

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm tự phê bình và 

phê bình tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và các cá 

nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 

năm 2022. 

- Họp triển khai thực hiện Kết luận 35/KLTT- PNV1, 

ngày 13/6/2022 của Thanh tra tỉnh.  

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Ảnh. 

 

 

- Đ/c Phúc. 

 

Chiều  - Họp Thường trực Huyện ủy. 

- Họp ban tổ chức Hội thi leo núi Tà cú năm 2023. 

- Đ/c Diệp. 

- Đ/c Ảnh. 

15 

(Thứ năm) 

Cả 

ngày 

- Tiếp công dân. 

 

- Đ/c Diệp. 

 

Sáng  

 

 

- Dự họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa 

bàn huyện năm 2022. 

- Dự họp tại tỉnh nghe báo cáo tiến độ xác định giá đất 

cụ thể của các dự án trên địa bàn tỉnh. 

- Đ/c Ảnh. 

 

- Đ/c Phúc. 

Chiều - Họp kiểm điểm Đảng ủy Khối Chính quyền; đánh giá, 

phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022. 

 

16 

(Thứ sáu) 

Sáng 

 

 

- Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 

huyện đánh giá kết quả năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2023. 

- Đ/c Ảnh. 

 

 

Chiều  - Họp xét duyệt xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 

2022. 

- Họp giải quyết những vướng mắc trong công tác đền 

bù các dự án trên địa bàn huyện. 

- Đ/c Ảnh. 

 

- Đ/c Phúc. 

 

19 

(Thứ hai) 

Cả 

ngày  

- Dự kỳ họp thứ 6 – HĐND huyện khóa IX 

 

- CT, các PCT. 

 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ 7g00 đến 7g45). 

- Dự họp tại tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường 

báo cáo các nội dung liên quan đến việc tạm tính thu 

tiền thuê đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh và báo 

cáo, đề xuất các dự án đã được gia hạn tiến độ sử dụng 

đất để đưa đất vào sử dụng và gia hạn để chủ đầu tư 

thực hiện chuyển quyền  sử dụng đất, bán tài sản hợp 

pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác. 

- CT, các PCT. 

- Đ/c Phúc. 

20 

 (Thứ ba) 

Cả 

ngày  

- Dự kỳ họp thứ 6 – HĐND huyện khóa IX. 

 

- CT, các PCT. 

 

Sáng  

 

- 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 Phúc. 
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21  

(Thứ tư) 

Sáng  

 

 

 

 

 

- Dự họp giao ban công tác dân vận quý IV/2022; về nội 

dung giám sát, phản biện xã hội và giao nhiệm vụ trọng 

tâm cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 

huyện năm 2023 

- Dự Hội nghị tại tỉnh Tổng kết tình hình hoạt động của 

kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022. 

- Đ/c Ảnh. 

 

 

 

- Đ/c Phúc. 

 

Chiều - Lãnh đạo huyện đi thăm các cơ sở tôn giáo nhân dịp 

Lễ Giáng sinh năm 2022. 

- Đ/c Ảnh. 

 

22 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

- Họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện đánh giá tình 

hình kết quả thực hiện công tác tôn giáo năm 2022 và đề ra 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

- Dự Lể khởi công lắp đặt hệ thống phao đánh dấu vùng 

biển đồng quản lý. 

- Đ/c Diệp,  

Đ/c Ảnh. 

 

- Đ/c Phúc. 

Chiều  - Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật trên địa bàn huyện năm 2022. 

- Đ/c Ảnh. 

23 

(Thứ sáu) 

Sáng  

 

 

- Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh. 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ 

nữ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

- Đ/c Diệp. 

- Đ/c Ảnh. 

 

Chiều - Họp Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSXH huyện. - Đ/c Phúc. 

 

26 

(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. - CT, các PCT. 

27 

(Thứ ba) 

Sáng  

 

 

 

 

 

- Dự họp tỉnh nghe báo cáo về các dự án chuyển mục 

đích sử dụng đất từ đất thương mại- dịch vụ sang đất ở 

trong các dự án thương mại – dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 

- Họp Ban Chỉ đạo công tác cải cách tư pháp huyện đánh 

giá công tác cải cách tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm 

vụ năm 2023. 

- Đ/c Diệp. 

 

 

- Đ/c Ảnh. 

Chiều - Họp Đảng ủy Khối Chính quyền.  

28 

(Thứ tư) 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự Hội nghị tại tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 

số 30- CT/TU, ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí trong sinh hoạt, công tác và Chỉ thị số 40-CT/TU, 

ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

- Họp Tổ thẩm định hồ sơ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông nghiệp, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn huyện. 

- Đ/c Diệp. 

 

 

 

 

 

 

- Đ/c Ảnh. 

 

Chiều 

 

 

- Dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh tổng kết kết quả thực 

hiện công tác chuyên môn năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023 ngành thanh tra. 

- Dự Hội nghị tại tỉnh tổng kết công tác tư pháp năm 

2022 và triển khai công tác tư pháp năm 2023 của Tỉnh. 

- Dự Hội nghị tại tỉnh Tổng kết năm 2022 của Ban 

- Đ/c Diệp. 

 

 

- Đ/c Ảnh. 

 

- Đ/c Phúc. 
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QLCKCN tỉnh. 

29 

(Thứ năm) 

Cả 

ngày  

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

 

- Đ/c Phúc. 

 

Sáng 

 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh 

thiếu niên năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 

2023. 

- Đ/c Ảnh. 

 

 

Chiều  - Dự Hội nghị tổng kết công tác Liên đoàn lao động 

huyện năm 2022. 

- Đ/c Ảnh. 

30 

(Thứ sáu) 

Sáng  

 

 

- Họp trực tuyến với tỉnh nghe các cơ quan, đơn vị, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình 

thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Phúc. 

 

Chiều - Họp giao ban các Thường trực tháng 01/2023. - CT, các PCT. 

31 

 (Thứ bảy) 

Tối  - Dự Chương trình chào năm mới 2023 (Gồm: Lễ công 

bố “Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận - Hội tụ 

xanh”; Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2023) tại 

tỉnh. 

- Đ/c Ảnh. 

 

Nơi nhận :                    TL.CHỦ TỊCH  

- Văn Phòng UBND Tỉnh;                            KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;                                     PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- 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)                 .                

                     Lại Chí Hùng    
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