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                     Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2022 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 10/2022 (điều chỉnh) 

(Từ ngày 07/3 đến ngày 11/3/2022) 
--------------------------------------------- 

 

1. Thứ 2 (07/3)  

Sáng - Nghe báo cáo kết quả rà soát nội dung liên quan Đề án phát triển chăn nuôi theo 

hướng an toàn, hiệu quả (Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Họp kinh tế - xã hội tháng 02/2022 (Chủ tịch, các PCT). 

2. Thứ 3 (08/3) 

Sáng - Dự làm việc với Đoàn khảo sát Đề án Trung ương 6 tại Công an tỉnh (Chủ tịch). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền). 

Chiều - Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát Đề án Trung ương 6 (Chủ tịch, 

đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

3. Thứ 4 (09/3)  

Sáng - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Huyền).  

- Dự họp trực tuyến Chính phủ về DA xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-

Nam phía Đông (đ/c Cảnh). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm (đ/c Cảnh). 

- Họp nghe báo cáo giá thuê đất (đ/c Huyền). 

4. Thứ 5 (10/3) 

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh). 

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

Chiều - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Biên). 

- Họp: (1) chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổphần; (2) thoái vốn nhà nước tại 

Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận (đ/c Cảnh). 

- Làm việc với Trường Chính trị tỉnh (đ/c Huyền). 

5. Thứ 6 (11/3) 

Sáng - Dự kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Dự kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (Chủ tịch, các PCT). 

         
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 Hồ Sĩ Sơn 
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