
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG 
––––––– 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                     Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2021 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01/2022  

(Từ ngày 03/01 đến ngày 07/01/2022) 
--------------------------------------------- 

 

1. Thứ 2 (03/01)  

Cả ngày - Nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2022 

2. Thứ 3 (04/01) 

Sáng - Hội ý Chủ tịch, các PCT từ 07h00’-08h00’ (Chủ tịch, các PCT); 

- Dự khai mạc trực tuyến kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV lúc 09h00’(Chủ tịch, 

đ/c Cảnh); 

- Dự HN tổng kết hoạt động BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh (đ/c Biên); 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự trực tuyến kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV (Chủ tịch); 

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (các PCT). 

3. Thứ 4 (05/01)  

Sáng - Dự HN TT Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2022(Chủ tịch,đ/c Cảnh,đ/c Huyền); 

- Dự HN Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 6 (đ/c Biên). 

Chiều - Dự HN trực tuyến Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Chủ tịch, các PCT). 

4. Thứ 5 (06/01) 

Sáng - Dự trực tuyến kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV (Chủ tịch); 

- Họp: (1) thông qua BC và dự thảo kết luận thanh tra lĩnh vực y tế; (2) rà soát, hoàn 

thiện quy trình, trình tự thủ tục mua sắm của các cơ quan trên địa bản tỉnh (đ/c Biên); 

- Dự HN trực tuyến Bộ Tài chính tổng kết ngành tài chính 2021 (đ/c Cảnh); 

- Đối thoại công dân (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự trực tuyến kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV (Chủ tịch); 

- Tiếp xúc cử tri và kiểm tra PCD tại huyện Bác Ái (đ/c Biên); 

- Đối thoại công dân (đ/c Cảnh); 

- Họp thông qua dự thảo Quyết định thay thế QĐ 64, 15, 17 (đ/c Huyền). 

5. Thứ 6 (07/01) 

Sáng - Dự trực tuyến kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV (Chủ tịch); 

- Dự Hội nghị Tỉnh ủy (các PCT).  

Chiều - Dự trực tuyến kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV (Chủ tịch); 

- Tiếp xúc cử tri và kiểm tra PCD tại huyện Ninh Sơn (đ/c Biên); 

- Dự Hội nghị Tổng kết ngành giao thông vận tải (đ/c Cảnh); 

- Họp nghe BC công tác lập Quy hoạch, KH SDĐ của các huyện, TP (đ/c Huyền). 

         
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 Hồ Sĩ Sơn 
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