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                     Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2022 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 07/2022 (điều chỉnh) 

(Từ ngày 14/02 đến ngày 18/02/2022) 

--------------------------------------------- 

1. Thứ 2 (14/02)  

Sáng - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Huyền). 

- Dự HN triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022 (đ/c Biên).  

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 15/02 (đ/c Cảnh). 

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

2. Thứ 3 (15/02) 

Sáng - Dự Lễ phát động Tết trồng cây lúc 06h30’ -09h30’(Chủ tịch, các PCT). 

- Dự HNTT TK NQ 13-NQ/TW và TK 10 năm thi hành Luật HTX (Chủ tịch, đ/c Huyền). 

- Họp triển khai nhiệm vụ năm 2022 khối VHXH lúc 09h30’(đ/c Biên).  

Chiều - Dự Tổng kết ngành thông tin và truyền thông (Chủ tịch). 

- Dự họp triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 (đ/c Biên). 

- Làm việc với Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam (đ/c Huyền). 

3. Thứ 4 (16/02)  

Sáng - Dự Lễ giao nhận quân năm 2022 lúc 06h00’ (Chủ tịch, các PCT). 

- Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (đ/c Biên).  

- Họp nghe BC điều chỉnh QH cảng nhập hóa chất sau muối (đ/c Cảnh). 

- Họp nghe BC xử lý mỏ VLXD thuộc DA cao tốc Bắc Nam lúc 10h00’ (đ/c Huyền). 

Chiều - Làm việc với Sở Tài chính (Chủ tịch). 

- Dự HN trực tuyến triển khai NQ 11/NQ-CP (đ/c Biên).  

- Họp GPMB các dự án: cao tốc, đường đôi, KĐT Mỹ Phước 1 (đ/c Cảnh). 

- Làm việc với QBLDA ĐTXDCCT NN&PTNT (đ/c Huyền). 

4. Thứ 5 (17/02) 

Sáng - Hội ý Chủ tịch, các PCT từ 07h00’-07h50’ (Chủ tịch, các PCT); 

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

- Dự HN trực tuyến về tình hình mở cửa trường học của các địa phương (đ/c Biên). 

- (1) Họp nghe báo cáo một số nội dung theo đơn kiến nghị của công dân; (2) Họp đối thoại 

công dân (đ/c Huyền). 

Chiều - Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Dự Hội nghị công bố Đề án phát triển du lịch Ninh Thuận (đ/c Biên).  

- Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Cảnh). 

- Dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh (đ/c Huyền). 

5. Thứ 6 (18/02) 

Sáng - Dự HN tổng kết công tác thanh tra (Chủ tịch). 

- Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Biên).  

- Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Cảnh). 

- Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước (đ/c Huyền). 

Chiều - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền). 

6. Thứ 7 (19/02) 

 - Gặp mặt hội đồng hương Ninh Thuận tại tp Hồ Chí Minh (đ/c Biên) 

         
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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