
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ QUÝ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/TB-UBND Phú Quý, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Chương trình công tác UBND huyện tháng 01/2023 

 

  

 

 

I. Nhiệm vụ trọng tâm: 

 - Triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; Tổng kết công tác thi đua 

khen thưởng năm 2022 và phát động ký kết thi đua năm 2023. 

- Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão năm 2023 

bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn gắn với triển khai thăm hỏi, tặng 

quà, chúc tết, động viên các đối tượng xã hội, gia đình chính sách, người có công 

với cách mạng, trẻ em mồ côi, người già neo đơn…; đồng thời tiếp tục kiểm soát 

tốt phòng, chống dịch Covid-19.  

- Tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, 

nhất là giao thông vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu 

đi lại, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con nhân dân 

trong dịp Tết Nguyên đán.  

- Tập trung lãnh đạo giữ vững an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống các 

loại tội phạm, tệ nạn xã hội; chủ động công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu 

nạn và phòng, chống cháy nổ.  

II. Các cuộc họp UBND huyện: 

1. Hội ý chủ tịch, các Phó Chủ tịch.  

- Thống nhất nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành các công việc đột xuất và tháng 

tới.   

2. Họp UBND huyện thường kỳ:   

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

- Chỉ đạo công tác Tết: Thăm hỏi, các hoạt động chào xuân... 

 III. Nhiệm vụ cụ thể: 

  

Ngày Buổi Nội dung công việc 
Tham dự 

và Chủ trì 

Thứ Hai 

Ngày 02 

 Nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2023.  

   

 

Ngày 03 
Sáng  - Giải quyết công việc cơ quan. 

Lãnh đạo 

UB  

MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN 

QUÝ MÃO 2023 
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(12 tháng 

Chạp) Chiều 
- Làm việc với Trung tâm Y tế QDY huyện và các 

ngành liên quan về ô nhiễm nguồn nước. 
Đ/c Lực 

 

Ngày 04 
(13 tháng 

Chạp) 

Sáng   

- Họp Hội đồng NVQS huyện giao chỉ tiêu nhập 

ngũ và triển khai công tác Hội trại tòng quân năm 

2023. 

Đ/c Vinh 

+ Lực 

- Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo những 

khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất xây 

dựng các dự án năm 2022. 
Đ/c Nhựt 

Chiều  

- Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Chương trình 

hành động số 26-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) và 

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Trong tình hình mới. 

Đ/c Vinh 

- Dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 

năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

của Ban Chỉ đạo 35-16 tỉnh.  
Đ/c Lực 

Ngày 05 
(14 tháng 

Chạp) 

Sáng  

- Dự họp trực tuyến về công tác tuyển chọn và 

chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của tỉnh.   
Đ/c Vinh 

- Dự Hội nghị tổng kết Công đoàn huyện năm 2022. Đ/c Nhựt 

Chiều  - Dự Hội nghị tổng Hội khuyến học năm 2022  Đ/c Lực 

Ngày 06 
(15 tháng 

Chạp) 

Sáng 

- Dự Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2022 

và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Công an 

huyện. 
Đ/c Vinh 

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 

thăm và chúc Tết các tập thể trên địa bàn huyện. 
Đ/c Nhựt 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh 

huyện năm 2022. 
Đ/c Lực 

Chiều  

- Họp thống nhất kết quả xác minh trước khi tổ chức 

đối thoại đơn khiếu nại của công dân. 
Đ/c Vinh 

- Giao ban Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách 

quý VI/2022. 
Đ/c Lực 

- Dự Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 

2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.  
Đ/c Nhựt 

Thứ Hai 

Ngày 09 
(18 tháng 

Chạp) 

Sáng  

- Dự họp 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.  

Đ/c Nhựt 
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Chiều 

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy 
Đ/c Vinh, 

Nhựt 

- 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.  

Đ/c Lực 

Ngày 10 
(19 tháng 

Chạp) 

Sáng  

- Tổ chức Lễ tiễn Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ 

Quân sự tại ngũ năm 2023. 
Đ/c Vinh 

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

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023.  
Đ/c Nhựt 

- Dự Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm 

vụ 2023 của các Hội: Chữ Thập đỏ, Đông y, Bảo trợ 

khuyết tật. 
Đ/c Lực 

Chiều - Tiếp xúc cử tri tại địa bàn xã Ngũ Phụng. Đ/c Vinh  

Ngày 11 
(20 tháng 

Chạp) 

Sáng  

- Chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự 

huyện.  
Đ/c Vinh 

- Tiếp xúc cử tri tại địa bàn xã Long Hải. Đ/c Lực 

Chiều 

- Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng 

năm 2022 - Cụm Thi đua 1.  
Đ/c Vinh, 

Lực  

 - Tiếp xúc cử tri tại địa bàn xã Tam Thanh. Đ/c Nhựt 

Ngày 12 
(21 tháng 

Chạp) 

Sáng  

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

an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội huyện năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
 Đ/c Lực 

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

- xã và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của 

tỉnh.  

Đ/c Vinh, 

Nhựt 

Chiều 

- Tổ chức đối thoại lần 2 đối với đơn khiếu nại của 

ông Phạm Phẩm. 

- Tham gia hoạt động ngoài trời cùng với học sinh 

trường THCS Long Hải (2 buổi). 

Đ/c Vinh 

 

Đ/c Lực 

- Dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ 

huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 
Đ/c Nhựt 
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2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.  

Ngày 13 
(22 tháng 

Chạp) 

Sáng  

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

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của 

huyện. 

Đ/c Vinh, 

Nhựt 

- Tham gia hoạt động ngoài trời cùng với học sinh 

trường THCS Long Hải (2 buổi). 
Đ/c Lực 

Chiều  

- Đi thăm và chúc Tết các cơ quan, đơn vị, các đồng 

chí nguyên lãnh đạo huyện và gia đình chính sách 

tiêu biểu 

Đ/c Nhựt 

Thứ Hai 

Ngày 16 
(25 tháng 

Chạp) 

Cả 

ngày  
- Tiếp công dân và gặp mặt doanh nghiệp

 (1)  
 Đ/c Vinh 

Chiều 

- Dự hội nghị tổng kết ngành Thông tin và Truyền 

thông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của 

tỉnh.  

Đ/c Lực 

 Ngày 17 
(26 tháng 

Chạp) 

Sáng  

- Đi thăm và chúc Tết các cơ quan, đơn vị, các đồng 

chí nguyên lãnh đạo huyện và gia đình chính sách 

tiêu biểu. 

Đ/c Vinh 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ các hoạt động 

Tết năm 2023. 
Đ/c Lực 

Chiều  

- Hội nghị tổng kết hoạt động các Hội quần chúng 

năm 2022 và giao nhiệm vụ trọng tâm các Hội năm 

2023.  
Đ/c Lực 

- 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.  

Đ/c Nhựt 

Ngày 18 
(27 tháng 

Chạp) 
Sáng  

- Viếng Bia ghi tên Liệt sĩ mừng Đảng, mừng Xuân 

Quý Mão 2023. 

Lãnh đạo 

UB 

Ngày 19 
(28 tháng 

Chạp) 
Sáng  

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

ANTQ năm 2022.  

Đ/c Vinh 

+ Lực 

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành 

Bảo hiểm xã hội tỉnh.  
Đ/c Lực 

Từ ngày 20/01 - 

ngày 26/01  

(nhằm ngày 29 

tháng Chạp - 

mùng 5 tháng 

Giêng AL)  

Nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023.  

Ngày 21 

(Ngày 30 
Tối 

- Dự Chương trình “Chào Xuân mới Quý Mão 

2023”. 
Lãnh đạo 

UB 

                                                 
(1)

Theo Thông báo số 216/TB-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND huyện về lịch tiếp công dân của UBND huyện 

năm 2023; Thông báo số 185/TB-UBND, ngày 21/10/2022 của UBND huyện về việc gặp mặt, đối thoại với doanh 

nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện.
 



5 

 

 

Tết) 

Ngày 22 

(Mồng 1 

Tết) 

Sáng   
- Dự Giải leo núi Cấm mừng xuân Quý Mão và dự 

Lễ dâng hương Đuốc Bác Hồ trên Núi Cấm.  
Lãnh đạo 

UB  

Ngày 25 

(Mồng 4 

Tết) 

Chiều  - Dự Giải đua thuyền truyền thống huyện năm 2023. 
Lãnh đạo 

UB 

Thứ Sáu 

Ngày 27 

(Mồng 6 

Tết) 

Sáng 
- Dự họp trực tuyến UBND tỉnh báo cáo tình hình 

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.  
Lãnh đạo 

UB 

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 Vinh,  

Lực 

Thứ Hai 

Ngày 30 

Sáng  

- Dự lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng 

(03/02/1930 - 03/02/2023) gắn với gặp mặt đầu năm 

2023. 

Lãnh đạo 

UB 

Chiều 
- Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giao chủ đầu 

tư một số dự án trên địa bàn tỉnh.  
Đ/c Vinh 

Ngày 31 

Cả 

ngày 
- Tiếp công dân Đ/c Lực 

Sáng 

- Chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng các đoàn 

thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực 

nhà nước.  

Đ/c Nhựt 

Chiều 
- Dự họp giao ban các Thường trực huyện tháng 

01/2023.  
Lãnh đạo 

UB 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, do yêu cầu nhiệm vụ thực tế nếu có 

thay đổi, bổ sung chương trình công tác, Văn phòng HĐND&UBND huyện kịp 

thời thông báo điều chỉnh, bổ sung./. 
 

Nơi nhận:                                                                          
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;                                                                               
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;                                                                
- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện;   

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TT. UBMTTQVN huyện; 

- Thành viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;                                 
- HĐND, UBND các xã; 

- Lãnh đạo, các chuyên viên, nhân viên VP; 

- Điện lực, Viễn thông Phú Quý; 

- Lưu: VT, TH (Lợi). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Trí 
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