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I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 theo Nghị quyết số

03-NQ/HU, ngày 14/12/2021 của Huyện ủy về đánh giá tình hình công tác xây dựng

Đảng, công tác dân vận năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết

số 04-NQ/HU, ngày 14/12/2021 của Huyện ủy về đánh giá tình hình, kết quả thực

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; phương

hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch

Covid-19; phòng, chống nắng hạn; phòng chống cháy rừng.

II- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 1)

- Cho ý kiến Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) thực
hiện  Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên.

III- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 2)

- Đánh giá, phân loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm
2021.

- Cho ý kiến Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện theo quy
hoạch chung của tỉnh.

- Cho ý kiến Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) thực
hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa XIV) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025.

- Cho ý kiến Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) thực
hiện Nghị quyết  của Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát  triển công nghiệp đến năm
2025, định hướng đến năm 2030.

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ hai
ngày 07
(Mùng 7)

Sáng Từ 08 giờ 30: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến về tình hình tổ chức
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
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Thứ ba,
ngày 08
(Mùng 8)

CN Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ

Thứ tư,
ngày 09
(Mùng 9)

CN Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Thứ năm,
ngày 10

(Mùng 10)

Sáng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân định kỳ

Chiều Thường trực Huyện ủy họp chi bộ định kỳ

Thứ sáu
ngày 11

CN Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Thứ hai,
ngày 14

Sáng Hội ý Thường trực Huyện ủy

Chiều - Giao ban 4 Thường trực
- 15 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ phát động cuộc thi trắc
nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và
Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Bình Thuận"

Thứ ba,
ngày 15

CN Đ/c Bí thư Huyện ủy đi cơ sở

Sáng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo
năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Thứ tư,
ngày 16

Sáng Thường trực Huyện ủy dự Lễ giao nhận quân năm 2022

Chiều Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ
năm 2022 

Thứ năm,
ngày 17

CN Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp Tỉnh uỷ lần thứ 19

Sáng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân
vận Tỉnh ủy về khảo sát phục vụ xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng
giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thứ sáu,
ngày 18

CN HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 1)

Thứ hai,
ngày 21

Sáng Hội ý Thường trực Huyện ủy

Thứ ba,
ngày 22

CN Đ/c Bí thư Huyện ủy đi cơ sở

Sáng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Thường trực BCĐ công tác tôn
giáo huyện

Thứ tư, Chiều Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp Thường
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ngày 23 trực HĐND và 2 Ban HĐND huyện

Thứ năm,
ngày 24

Sáng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc
phòng và an ninh năm 2021

Chiều Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Bộ tư lệnh Quân khu 7
về chủ trương xây dựng thao trường bắn biển tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân

Thứ sáu,
ngày 25

Sáng - Đ/c Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì họp Đảng ủy quân sự
huyện
- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân định kỳ

Chiều Thường trực Huyện ủy đi thăm một số cơ sở y tế nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày
Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2022)

Thứ hai,
ngày 28

CN
HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 2)

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;                        
- Đảng ủy các xã - thị trấn;   
- Các đồng chí Huyện uỷ viên;
- CVVP Tỉnh uỷ theo dõi huyện;
- Lưu Văn phòng Huyện ủy

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Sự
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