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

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

 

      Số:03/LCT-UBND                   Hàm Thuận Nam, ngày  02  tháng 3 năm 2023 

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁNG 03/2023 

   

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: 

- Triển khai Nghị quyết số 12-NQ/HU của Huyện ủy và Nghị quyết của 

HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong Quý I/2023.  

- Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, chống cháy nổ; 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tăng cường công tác phòng chống tội 

phạm, bảo đảm ATGT. 

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh giờ giấc tác phong làm 

việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. 

- Tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu thu ngân 

sách đạt và vượt kế hoạch quý I /2023 đã đề ra. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

1. Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

01 

(Thứ tư) 

Cả 

ngày  

- Tiếp công dân. 

 

- Đ/c Thái, 

Đ/c Thức. 

02 

(Thứ năm) 

Cả 

ngày  

- Đại biểu HĐND huyện tiếp công dân theo kế hoạch.  

03 

(Thứ sáu) 

Sáng  

 

- Dự kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/03/1910 

– 08/03/2023) tại huyện. 

- Đ/c Thức. 

 

Chiều - Họp Thường trực HĐND huyện. - CT, PCT. 

    

06 

(Thứ hai) 

Sáng  - Dự họp Thường trực Huyện ủy. - Đ/c Thái. 

Chiều - Họp Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở huyện quý 

I/2023 

- Đ/c Thức. 

07 

(Thứ ba) 

Sáng  

 

 

- Dự họp tại Huyện ủy cho ý kiến dự thảo Hướng dẫn 

Quy trình xem xét kết nạp vào Đảng đối với trường hợp 

có vấn đề chính trị vi phạm Quy định số 58-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về “một số vấn đề về 

bảo vệ chính trị nội bộ”. 

- Đ/c Thái, 

Đ/c Thức. 

08 

(Thứ tư) 

Sáng  

 

 

 

 

- Họp 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; việc chấp hành các bản án 

đã có hiệu lực pháp luật; đơn kiến nghị của văn phòng 

công chứng tại xã Hàm Mỹ. 

- Đ/c Thức. 
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09 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

- Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến với tỉnh.  

 

- CT, PCT. 

- Đ/c Thái, 

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

Đ/c Thức. 

10 

(Thứ sáu) 

Cả 

ngày  

- Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết HĐND huyện theo Kế hoạch đề ra. 

- Đ/c Thức. 

    

13 

(Thứ hai) 
Chiều - Dự họp giao ban công tác dân vận Huyện ủy quý 

I/2023. 

- Đ/c Thức. 

14 

(Thứ ba) 

Sáng  

 
- Hộ i nghị  tổ ng kế t công tác tuyể n chọ n và gọ i 

công dân nhậ p ngũ  nă m 2023 trên đị a bàn huyệ n. 

- Đ/c Thức. 

 

15 

(Thứ tư) 

Cả 

ngày 

- Tiếp công dân. 

 

- Đ/c Thái, 

- Đ/c Thức. 

16 

(Thứ năm) 

Chiều - Giao ban Thường trực HĐND các xã, thị trấn Quý I/2023 - CT, PCT. 

17 

(Thứ sáu) 
Sáng  - Dự họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Quý 

I/2023. 

- Đ/c Thái. 

 

20 

(Thứ hai) 
Sáng  

 

- Dự giao ban Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

dự họp BCĐ 138, Ban An toàn giao thông quý I/2023. 

- Đ/c Thức. 

 

Chiều - Dự họp UBND huyện. - Đ/c Thức. 

21 

(Thứ ba) 
Sáng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW(khóa XII) về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 

XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, giai đoạn 

2021 – 2023 và 08 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 

giai đoạn 2016 – 2023 tại huyện. 

- CT, PCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều - Dự họp Thường trực Huyện ủy. - Đ/c Thái. 

22 

(Thứ tư) 
Sáng  

 

- Dự kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh 

khóa XI 

- Đ/c Thái. 

 

Chiều - Họp HĐND huyện khóa IX, lần thứ 7 (kỳ họp chuyên 

đề). 

- CT, PCT.  

23 

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

24 

(Thứ sáu) 
Chiều - - Dự họp HĐTV huyện nghe và cho ý kiến giải quyết các 

khiếu nại hành chính. 

- Đ/c Thức. 

 

27 

(Thứ hai) 
Cả 

ngày  

- Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy. - CT, PCT 
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28 

(Thứ ba) 
Sáng  

 

 

- Dự Hội nghị triển khai Chuyên đề năm 2023 về “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cach Hồ Chí 

Minh” tại tỉnh 

- CT, PCT. 

 

 

Chiều - Dự Hội nghị thông tin thời sự chuyên đề quý I/2023. - CT, PCT. 

29 

(Thứ tư) 
Sáng - Dự họp BCĐ cải cách tư pháp huyện Quý I/2023. - Đ/c Thức. 

Chiều - Họp Chi bộ cơ quan Văn phòng HĐND&UBND huyện.  

30 

(Thứ năm) 
Cả 

ngày  

- Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết HĐND huyện theo Kế hoạch đề ra. 

- Đ/c Thức. 

31 

(Thứ sáu) 
Chiều  - Giao ban các Thường trực đầu tháng 4/2023. - CT, PCT. 

 

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

 

01 

(Thứ tư) 

Cả 

ngày 

- Tiếp công dân. 

- Họp xét nhà giáo ưu tú trên địa bàn huyện. 

- Đ/c Diệp. 

- Đ/c Ảnh. 

Sáng  

 

 

 

 

- Làm việc cùng Công ty TNHH TMDV Quảng cáo Sông 

Thành Công liên quan đến việc tháo dỡ di dời Bảng 

Quảng cáo lớn, phục Vụ thi công xây dựng Công trình 

làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đọan Phan Thiết - 

Kê Gà. 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Phúc. 

 

 

 

Chiều  - Dự Hội nghị "Ngày biên phòng toàn dân" năm 2023 tại 

xã Tân Thuận. 

- Đ/c Ảnh. 

02 

(Thứ năm) 

Cả 

ngày  

 

- Hội nghị tại huyện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các 

Nghị định của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực xử lý vi 

phạm hành chính. 

- Đ/c Ảnh. 

 

 

Sáng  - Làm việc với ban quản lý dự án thăng long và Ban quản 

lý dự án 7 liên quan đến nội dung sữa chữa các đọan 

đường trên địa bàn huyện bị hư hỏng do thi công dự án 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn 

huyện. 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Phúc. 

Chiều - Kiểm tra việc thi công tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan 

Thiết, đoạn qua địa bàn huyện. 

- Đ/c Diệp. 

03 

(Thứ sáu) 

Sáng  

 

- Dự kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/03/1910 

– 08/03/2023) tại huyện. 

- Đ/c Ảnh. 

 

Chiều - Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ năm 2022 

- Dự Đại hội Hiệp hội thanh long Bình Thuận. 

- Đ/c Ảnh. 

 

- Đ/c Phúc. 

    

06 

(Thứ hai) 

Sáng  

 

 

 

 

 

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

đến 7g45’). 

- Dự họp Thường trực Huyện ủy. 

- Làm việc với phòng Giáo dục – Đào tạo huyện và các 

phòng liên quan về trường đạt chuẩn quốc gia, biên chế 

giáo viên v.v… 

- CT, các PCT. 

 

- Đ/c Diệp. 

- Đ/c Ảnh. 

 

 

Chiều - Họp Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở huyện quý 

I/2023 

- Đ/c Ảnh. 
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07 

(Thứ ba) 

Sáng  

 

 

 

 

 

 

 

- Dự họp tại Huyện ủy cho ý kiến dự thảo Hướng dẫn 

Quy trình xem xét kết nạp vào Đảng đối với trường hợp 

có vấn đề chính trị vi phạm Quy định số 58-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về “một số vấn đề về 

bảo vệ chính trị nội bộ”. 

- Dự họp tại tỉnh nghe báo cáo việc bãi bỏ Quyết định số 

53/2018/QĐ- UBND của UBND tỉnh về đấu giá quyền sử 

dụng đất. 

- Đ/c Ảnh. 

 

 

 

 

- Đ/c Phúc. 

 

 

Chiều - Nghe các ngành báo cáo việc xác minh, xử lý vụ giáo 

viên mẫu giáo tại xã Hàm Thạnh. 

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

- Đ/c Ảnh. 

 

- Đ/c phúc. 

08 

(Thứ tư) 

Sáng  

 

 

 

 

- 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; việc chấp hành các bản án đã 

có hiệu lực pháp luật; đơn kiến nghị của văn phòng công 

chứng tại xã Hàm Mỹ. 

- Đ/c Diệp. 

 

 

 

 

Chiều - Họp Ban tổ chức và các Tiểu ban kỷ niệm 40 năm Ngày 

thành lập huyện (01/6/1983 – 01/6/2023). 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Ảnh. 

09 

(Thứ năm) 

Sáng 

 

 

 

- Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến với tỉnh.  

 

- Họp Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình 
Thuận Hội tụ xanh tại tỉnh. 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Ảnh. 

- Đ/c Ảnh. 

 

Chiều 

 
Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Ảnh. 

10 

(Thứ sáu) 

Sáng  

 

- Nghe Công an huyện báo cáo Đề án xây dựng Nhà làm 

việc + Doanh trại cho Công an xã giai đoạn 2023- 2025. 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Ảnh. 

Chiều - Nghe phòng Tài chính – KH huyện đề xuất phương án 

bố trí vốn đầu tư để 2 xã Hàm Cường và Tân Lập đạt tiêu 

chí 5 trong xây dựng NTM. 

- CT, các PCT 

    

13 

(Thứ hai) 

Sáng  

 

 

 

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

đến 7g45’) 

- Nghe báo cáo kết quả xử lý lấn chiếm đất và việc chấp 

hành các quyết định xử phạt VPHC trên lĩnh vực đất đai. 

- CT, các PCT. 

 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Phúc. 

Chiều - Làm việc với Đoàn thanh tra Ủy ban dân tộc.  

- Dự họp giao ban công tác dân vận Huyện ủy quý 

I/2023. 

- Đ/c Ảnh. 

- Đ/c Phúc. 

14 

(Thứ ba) 

Sáng  

 

 

 

- Hộ i nghị  tổ ng kế t công tác tuyể n chọ n và gọ i 

công dân nhậ p ngũ  nă m 2023 trên đị a bàn huyệ n. 

- Dự Hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông tại 

tỉnh. 

- Đ/c Diệp. 

 

- Đ/c Phúc. 

 

Chiều - Làm việc với xã Hàm Cường về triển khai chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM nâng cao. 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Phúc. 

15 

(Thứ tư) 

Cả 

ngày 

Sáng 

- Tiếp công dân. 

 

- Họp Tổ khoáng sản trên địa bàn huyện. 

- Đ/c Diệp. 

 

- Đ/c Phúc. 
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Chiều - Nghe các ngành báo cáo giải quyết những vướng mắc 
cho doanh nghiệp gồm: 

+ Con đường đi liên quan dự án Dự án du lịch cộng đồng 
khu vực giáp ranh Thuận Quý – Tân Thành. 

+ Tranh chấ p liên quan dự  án Đ a An phư ớ c và 2 Dự  

án liên quan ở  Kê gà – Tân Thành. 

- Họp Ban biên tập đặc san kỷ niệm 40 năm Ngày thành 

lập huyện (01/6/1983 – 01/6/2023). 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng không nhân 

dân năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại tỉnh. 

- Đ/c Diệp. 

 

 

 

 

 

- Đ/c Ảnh. 

 

- Đ/c Phúc. 

16 

(Thứ năm) 

Sáng  

 

 

 

- Dự Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm 2022 tại 

tỉnh. 

- Tổng kết Chương trình MTQG về xây dựng NTM trên 

địa bàn huyện. 

- Đ/c Diệp. 

 

- Đ/c Phúc. 

 

Chiều - Làm việc với xã Tân Lập về triển khai chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. 

- Đ/c Diệp, 

Đ/c Phúc. 

17- 18 

(Thứ sáu, 

thứ bảy) 

Cả 

ngày  

- Kiểm tra công tác bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.  - Đ/c Diệp. 

17 

(Thứ sáu) 
Cả 

ngày  

- Tập huấn công tác trẻ em trên địa bàn huyện. 

 

- Đ/c Ảnh. 

 

Sáng - Họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện quý I/2023. - Đ/c Ảnh. 

Chiều - Họp BCĐ sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP 

huyện 

- Đ/c Phúc. 

 

20 

(Thứ hai) 
Sáng  

 

 

 

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

7g45’). 

- Giao ban Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; dự 

họp BCĐ 138, Ban An toàn giao thông quý I/2023. 

- CT, các PCT. 

 

- Đ/c Diệp. 

 

Chiều - Họp UBND huyện. 

- Dự Hội nghị tại tỉnh thông qua kết quả thanh tra của 

Thanh tra Ủy ban Dân tộc về thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát  triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi và một số chính sách thuộc 

lĩnh vực công tác dân tộc tại tỉnh Bình Thuận. 

- CT, các PCT. 

- Đ/c Ảnh. 

21 

(Thứ ba) 
Sáng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW(khóa XII) về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 

XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, giai đoạn 

2021 – 2023 và 08 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 

giai đoạn 2016 – 2023 tại huyện. 

- CT, các PCT. 
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Chiều - Dự họp Thường trực Huyện ủy. 

- Khảo sát nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. 

- Họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường 

giải tỏa trên địa bàn huyện. 

- Đ/c Diệp. 

- Đ/c Ảnh. 

- Đ/c Phúc. 

22 

(Thứ tư) 
Sáng  

 

 

 

 

- Họp nghe các ngành báo cáo việc giải quyết kiến nghị 

con đường vào hồ Tân Lập; tuyến kênh chuyển nước Đủ 

đủ, Tân Thành.  

- Họp nghe báo cáo kết quả vận động, sử dụng các loại 

quỹ (bảo trợ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, khuyến 

học) năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Đ/c Diệp. 

 

 

- Đ/c Ảnh. 

 

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

khóa IX 

- CT, các PCT. 

23 

(Thứ năm) 
Sáng  

 

 

 

- Dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Đức Linh 

(01/5/1983 – 01/5/2023) gắn với kỷ niệm 48 năm Ngày 

giải phóng quê hương Hoài Đức – Đức Linh (23/3/1975 - 

23/3/2023). 

- Đ/c Diệp. 

 

 

 

Chiều - Họp Đảng ủy Khối chính quyền.  

24 

(Thứ sáu) 
Sáng  

 

- Gặp gỡ một số đối tượng nghiện ma túy ở xã Hàm Mỹ. 

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

- Đ/c Diệp. 

- Đ/c Phúc. 

Chiều - - Họp HĐTV huyện nghe và cho ý kiến giải quyết các 

khiếu nại hành chính. 

- Đ/c Diệp. 

 

25 

(Thứ bảy) 
Tối - Dự Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình 

Thuận - Hội tụ xanh tại tỉnh. 

- Đ/c Ảnh. 

 

27 

(Thứ hai) 
Cả 

ngày  

- Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy. - CT, các PCT 

28 

(Thứ ba) 
Sáng  

 

 

- Dự Hội nghị triển khai Chuyên đề năm 2023 về “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cach Hồ Chí 

Minh” tại tỉnh 

- CT, các PCT. 

 

 

Chiều - Dự Hội nghị thông tin thời sự chuyên đề quý I/2023. - CT, các PCT. 

29 – 30 

(Thứ tư, 

thứ năm) 

Cả 

ngày  

- Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo trên địa bàn 

huyện. 

- Đ/c Ảnh. 

29 

(Thứ tư) 
Sáng - Dự họp BCĐ cải cách tư pháp huyện Quý I/2023. 

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

- Đ/c Diệp. 

- Đ/c Phúc. 

Chiều - Họp Chi bộ cơ quan Văn phòng HĐND&UBND huyện.  

30 

(Thứ năm) 
Sáng  

 

 

 

- Dự Hội nghị tại tỉnh tổng kết 15 năm thực hiện Nghị 

quyết số 23- NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị 

(khóa X) về tiếp  tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ 

thuật trong thời kỳ mới.  

- Họp nghe báo cáo công tác cấp giấy CNQSDĐ và diện 

tích đất đưa ra 3 loại rừng trên địa bàn huyện. 

- Đ/c Ảnh. 

 

 

 

- Đ/c Phúc. 

 

Chiều Nghe các ngành báo cáo vụ ông Phan Văn Tỷ và ông Vũ 

Đức Quảng liên quan đến cấp  quyền sử dụng đất. 

- UBND huyện làm việc với Ban trị sự phật giáo huyện. 

- Đ/c Diệp. 

 

- Đ/c Ảnh. 
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31 

(Thứ sáu) 
Sáng 

 

 

 

- Họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Đề 

án đa dạng các loại hình sản phẩm du lịch tỉnh Bình 

Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

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

- Đ/c Ảnh. 

 

 

- Đ/c Phúc. 

Chiều  - Giao ban các Thường trực đầu tháng 4/2023. - 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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