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                     Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2021 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03/2022 (điều chỉnh)  

(Từ ngày 17/01 đến ngày 21/01/2022) 
--------------------------------------------- 

1. Thứ 2 (17/01)  

Sáng - Hội ý Chủ tịch, các PCT từ 07h00’-07h45’ (Chủ tịch, các PCT). 
- Dự Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm (Chủ tịch, các PCT).  

Chiều - Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Huyền). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Cảnh). 

- Thăm, tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết 2022 (đ/c Biên). 

2. Thứ 3 (18/01) 

Sáng - Thăm, tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết 2022 (Chủ tịch). 

- Dự hoạt động chúc Tết với đ/c UVBCT, GĐ Học viện Chính trị QG CM (đ/c Biên). 

- Họp HĐQL Quỹ ĐTPT (đ/c Cảnh). 

- Họp BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh (đ/c Huyền). 

Chiều - Thăm, tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết 2022 (Chủ tịch). 

- Dự hoạt động chúc Tết với đ/c UVBCT, GĐ Học viện Chính trị QG CM (đ/c Biên). 

- Làm việc Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Du Long (đ/c Cảnh). 

- Dự HN trực tuyến Chính phủ về triển khai ĐA phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử (đ/c Huyền). 

3. Thứ 4 (19/01)  

Sáng - Hội ý Chủ tịch, các PCT từ 07h00’-07h45’ (Chủ tịch, các PCT). 

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

- Thăm, tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết 2022 (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự HN tổng kết ngành Thuế (Chủ tịch). 

- Dự Hội nghị công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (đ/c Biên). 

- Dự tổng kết ngành Xây dựng (đ/c Cảnh). 
- Thăm, tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết 2022 (đ/c Huyền). 

4. Thứ 5 (20/01) 

Sáng - Tiếp công dân định kỳ 01/2022 (Chủ tịch). 

- (1) Họp nghe báo cáo công tác triển khai dự án đường đi bộ ven biển khu du lịch Ninh 

Chử - Bình Sơn từ 08h00’-09h00; (2) Thăm, tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết 

2022 (đ/c Biên). 

- Dự hội nghị tổng kết ATGT (đ/c Cảnh). 

- Dự hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp (đ/c Huyền). 

Chiều - Thăm, tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết 2022 (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Làm việc với VP.BCĐ Quốc gia về phát triển điện (đ/c Cảnh). 

- Dự hội nghị tổng kết ngành tài nguyên và môi trường (đ/c Huyền). 

5. Thứ 6 (21/01) 

Sáng - Thăm, tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết 2022  (Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Thăm, tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết 2022 (Chủ tịch, các PCT). 

         CHÁNH VĂN PHÒNG 
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