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Phú Quý, ngày 01 tháng 12 năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH 
từ ngày 01/12 đến ngày 10/12/2022 

của Thường trực Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện 
----- 

 

Thứ năm, 
ngày 01 

- Cả ngày: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2). 

- Buổi chiều:  

+ Đồng chí Lê Quang Vinh dự Hội nghị sơ kết 02 năm 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 Bình Thuận. 

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt dự họp trực tuyến Thủ tướng Chính 

phủ với các địa phương về công tác chống khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.  

Thứ sáu, 
ngày 02 

- Cả ngày: Đồng chí Lê Hồng Lợi chủ trì họp kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại tập thể Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

HĐND huyện và các phó ban của HĐND huyện năm 2022. 

- Buổi sáng: Đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì làm việc với Ban Tổ 
chức - Nội vụ huyện, Phòng Kinh tế - Tài chính huyện, Phòng Văn 
xã về một số chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh.  

Thứ bảy, 
ngày 03 

- Buổi sáng: Đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì Hội nghị chuyên đề 

chia sẻ, tìm giải pháp mới ngăn chặn học sinh bỏ học.  

Từ ngày 05 
đến ngày 07 

Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 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.  

Thứ hai, 
ngày 05 

- Cả ngày: Đồng chí Ngô Tấn Lực:  

+ Tiếp công dân.  

+ Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở 

đảng và đảng viên năm 2022 tại Chi bộ Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao huyện.  
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- Buổi chiều: Đồng chí Lê Quang Vinh chủ trì Hội nghị Đảng ủy 

Quân sự huyện phiên cuối năm 2022.  

Thứ ba, 
ngày 06 

- Buổi sáng:  

+ Đồng chí Lê Quang Vinh dự chỉ đạo Hội nghị tổng kết nhiệm 

vụ quân sự, quốc phòng năm 2022.  

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất 

lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022 tại Chi bộ 

Phòng Văn xã.  

Thứ tư, 
ngày 07 

- Buổi sáng:  

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt dự làm việc Ban Pháp chế HĐND 

huyện thẩm tra báo cáo và tờ trình của UBND huyện.  

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì họp Ban Chỉ đạo Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 

công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022, gắn với Hội 

thảo chia sẻ kinh nghiệm các mô hình truyền thống nâng cao chất 

lượng dân số hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về dân số và 

ngày Dân số Việt Nam (26/12).  

- Buổi chiều:  

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt dự làm việc Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện thẩm tra báo cáo và tờ trình của UBND huyện.  

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực dự Khai mạc Giải bóng đá năm 2022.  

Từ ngày 08 
đến ngày 10 

Đồng chí Lê Hồng Lợi dự kỳ họp lần thứ 12 - Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XI. 

Thứ năm, 
ngày 08 

- Cả ngày:  

+ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14. 

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất 

lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022 tại Đảng ủy 

Trung tâm Y tế Quân dân y huyện.  

Thứ sáu, 
ngày 09 

- Cả ngày: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 12/2022(1). 

                                           
(1) (1) Kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND huyện và cá nhân các đồng chí Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND huyện. (2) Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 

được phân cấp thuộc UBND huyện quản lý. (3) Chỉ đạo nhiệm vụ cần tập trung 

trong thời gian tới. 
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Thứ bảy, 
ngày 10 

- Buổi sáng:  

+ Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện dự sinh hoạt Chi 

bộ Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện định kỳ tháng 12/2022 

và kiểm điểm đánh giá, xếp loại Chi bộ, đảng viên năm 2022. 

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực gặp mặt phụ huynh và các ứng viên dự 
xét tuyển viên chức.  

 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, 
- Điện lực, Viễn thông Phú Quý, 
- Ủy ban nhân dân 03 xã, 
- Các đồng chí Huyện ủy viên, 
- Thành viên UBND huyện, 
- Lưu Văn phòng. Lib-63 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Đỗ Văn Hải 
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