
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ QUÝ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 16/TB-UBND Phú Quý, ngày 03 tháng 02 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Chương trình công tác UBND huyện tháng 02/2023 

 

 I. Nhiệm vụ trọng tâm: 

 - Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 theo Nghị 

quyết số 09-NQ/HU, ngày 09/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa 

XI) về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, những nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2023 và các Nghị quyết HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thường 

lệ cuối năm 2022;  

- Tập trung các nhiệm vụ triển khai Kế hoạch phát triển 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.  

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tiêm vắc xin 

phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp các phòng, 

chống dịch bệnh, nhất là 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; 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:   

- Thông qua Quy hoạch chi tiết Khu kinh doanh dịch vụ số 1, xã Ngũ Phụng. 

- Rà soát nhiệm vụ tồn đọng và chỉ đạo nhiệm vụ tới. 

- Công tác cán bộ. 

 III. Nhiệm vụ cụ thể: 

  

Ngày Buổi Nội dung công việc 
Tham dự 

và Chủ trì 

01  

(Thứ Tư) 

Cả 

ngày 
- Giải quyết công việc cơ quan. 

Lãnh đạo 

UB  

 

02 

(Thứ năm) 

Cả 

ngày 
- Giải quyết công việc cơ quan. 

Lãnh đạo 

UB 
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03 

(Thứ sáu) 

Sáng   

- Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, 

công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát và thi 

hành kỷ luật Đảng; công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí; công tác đánh giá, phân loại chất 

lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022; ký kết 

giao ước thi đua năm 2023. 

Lãnh đạo 

UB 

Chiều 

- Họp quán triệt việc thi công xây dựng hố ga, nhà 

vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn để phối hợp đồng bộ 

trong việc góp phần ngăn chặn tình trạng ô nhiễm 

nguồn nước ngầm. 

Đ/c Lực 

06  

(Thứ hai) 

Sáng  
- Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên 

mầm non năm 2022. 
Đ/c Lực 

Chiều 

- Hội ý lãnh đạo UBND huyện liên quan nội 

dung: về việc lấn chiếm đất Hòn Tranh, xây dựng 

công trình tại Vịnh Triều Dương, điều chuyển cán 

bộ, việc đấu thầu xử lý rác, công trình tại bãi biển 

Hòn Tranh, đề nghị xếp loại thắng tích Hòn Tranh. 

Lãnh đạo 

UB 

07 

(Thứ ba) 

Sáng  

- Nghe báo cáo và đề xuất hướng xử lý các khoản 

nợ đã mua sắm của các công ty tư nhân đối với các 

mặt hàng vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19.  

Đ/c Lực 

Chiều  

- Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra an toàn phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và sơ kết 6 

tháng tăng cường tuyên truyền kiểm tra an toàn 

phòng cháy, chữa cháy khu dân cư, hộ gia đình, nhà 

ở kết hợp với sản xuất kinh doanh.  

Đ/c Vinh 

- Dự Hội trại tòng quân năm 2023.  
Lãnh đạo 

UB 

08 

(Thứ tư) 

Cả 

ngày 
- Tiếp công dân và gặp mặt doanh nghiệp

 (1)   
 Đ/c Nhựt 

Sáng - Dự Lễ giao nhận quân năm 2023.  
Lãnh đạo 

UB 

Chiều  

- Làm việc với Công ty Cổ phần TM-XD Đa Lộc về 

nội dung liên quan đến các vấn đề về đấu thầu xử lý 

rác hàng ngày, rác cũ tồn đọng. 

Đ/c Vinh 

+ Nhựt 

                                                 
(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 (tháng 10/2022).
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- Dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện và xã Đ/c Lực 

09  

(Thứ năm) 

Sáng  

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

đối thoại đơn khiếu nại của công dân Đậu Anh 

Thành. 

Đ/c Vinh 

+ Nhựt 

Chiều 

- Dự họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Đ/c Vinh 

- Dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện. 
Đ/c Nhựt 

+ Lực 

10 

(Thứ sáu) 

Sáng  

- Làm việc với Hội Nông dân tỉnh về công tác nhân 

sự chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân 

huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.  

Đ/c Vinh 

+ Nhựt 

Chiều 
- Dự hoạt động trải nghiệm tại trường Tiểu học Tam 

Thanh. 
Đ/c Lực 

13 

(Thứ hai) 

Sáng  

- Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân xây dựng 

đời sống văn hóa năm 2022, triển khai nhiệm vụ 

năm 2023. 

Đ/c Lực 

Chiều 

- Họp Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - 

Bình Thuận - Hội tụ xanh: Nghe Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch báo cáo về kịch bản Lễ Khai mạc 

Năm Du lịch quốc gia 2023.  

Đ/c Vinh 

- Họp rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động chào 

xuân năm 2023 
Đ/c Lực 

14 

(Thứ ba) 

Sáng  

- Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW 

của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và 

phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. 

Lãnh đạo 

UB 

Chiều 

- Làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường và 

các ngành có liên quan về xây dựng kế hoạch xử lý 

rác thải rắn. 
Đ/c Nhựt 

15 

(Thứ tư) 
Sáng  

- Dự Hội nghị 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 Vinh 
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Chiều  

- Làm việc với Văn phòng HĐND & UBND huyện 

nghe báo cáo các nhiệm vụ tồn đọng và tiến độ thực  

hiện nhiệm vụ mà UBND huyện đã giao các ngành.  
Đ/c Nhựt  

16  

(Thứ năm) 

Sáng   - Họp UBND huyện tháng 2/2023 
Lãnh đạo 

UB 

Chiều 

- Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, triển khai 

nhiệm vụ năm 2023.  
Đ/c Lực 

17  

(Thứ sáu) 

Sáng  
- Dự họp giao ban các Thường trực huyện tháng 

2/2023.  
Lãnh đạo 

UB 

Chiều  

- Dự Hội nghị CBCC các cơ quan trong Khối 

Huyện ủy năm 2022. 
Đ/c Vinh 

- Dự Hội nghị CBCC Văn phòng HĐND&BND 

huyện năm 2022. 
Đ/c Nhựt 

+ Lực 

20  

(Thứ hai) 

Cả 

ngày 
- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 2. 

Lãnh đạo 

UB 

21  

(Thứ ba) 
Sáng  

- Dự họp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du 

lịch.  
Đ/c Lực  

22 

(Thứ tư) 

Cả 

ngày 
- Tiếp công dân và gặp mặt doanh nghiệp

 (2)   
 Đ/c Vinh 

Sáng 

- 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.  
Đ/c Vinh 

Chiều  

- Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước 

năm 2022 và phát động, ký kết giao ước thi đua 

năm 2023.  

Lãnh đạo 

UB 

23 

(Thứ năm) 

Sáng   - Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự huyện.  Đ/c Vinh 

Chiều  

- Họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức sự kiện 

năm Du lịch Quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ 

xanh. 
Đ/c Lực 

Dự sinh hoạt chính trị với chủ đề “ giữ trọn lời thề 

Đảng viên” 
Đ/c Vinh 

+ Nhựt 

                                                 
(2)

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 (tháng 10/2022).
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24 

(Thứ sáu) 

Sáng  
- Họp Đảng ủy Quân sự ra kết luận lãnh đạo nhiệm 

vụ tháng. 
Đ/c Vinh 

+ Nhựt 

Chiều  

- Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.  
Lãnh đạo 

UB 

- Thăm và làm việc với Trường Tiểu học Ngũ 

Phụng 
Đ/c Lực 

27 

(Thứ hai) 

Sáng 
- Đi thăm các cơ sở y tế nhân kỷ niệm 68 năm Ngày 

Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023). 
Đ/c Lực 

Chiều  
- Làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc.  
Lãnh đạo 

UB 

28 

(Thứ ba) 

Cả 

ngày 
- Dự Hội nghị Tỉnh ủy. Đ/c Vinh 

Sáng  

- Dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 

2/2023.  
Đ/c Nhựt 

- Làm việc với các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

phục vụ dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. 
Đ/c Lực 

 

 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;                                                                               
- VP 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, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện;                                 
- HĐND, UBND các xã; 

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

- Điện lực, Viễn thống Phú Quý; 

- Lưu: VT, TH (Lợi). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Trí 
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