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

                     Ninh Thuận, ngày     tháng     năm 2022 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 09/2022 (Điều chỉnh lần 2) 

(Từ ngày 28/02 đến ngày 04/3/2022) 

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

 

1. Thứ 2 (28/02)  

Sáng - Dự Lễ ra quân Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ 06h00’-08h00’ (Chủ tịch, 

đ/c Biên). 

- Làm việc với Nhà đầu tư về dự án Khu đô thị Đầm Nại từ 07h15’-08h30’(đ/c Cảnh). 

- Nghe BC tình hình xã hội hóa lập quy hoạch và quy hoạch khu Đông Nam lúc 08h30’ 

(Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT). 

2. Thứ 3 (01/3) 

Sáng - Làm việc với Cty NDA và Cty AVSE Global từ 07h15’-08h15’(Chủ tịch). 

- Nghe BC công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND từ 08h30’ (Chủ tịch). 

- Làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Bác Ái (đ/c Biên). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Cảnh). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

Chiều - (1) Họp BCĐ công tác phòng, chống COVID-19 từ 14h-15h30’; (2) Họp nghe BC dự 

án XHH công viên Biển gần Sunbay park từ 15h30’ (Chủ tịch, đ/c Biên).  

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền). 

3. Thứ 4 (02/3)  

Sáng - Dự Hội thảo quy hoạch tỉnh (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

- Dự HNTT toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch (đ/c Biên).  

Chiều - Dự Hội thảo quy hoạch tỉnh (Chủ tịch, các PCT). 

4. Thứ 5 (03/3) 

Sáng - Dự họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số (Chủ tịch, đ/c Biên). 

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

Chiều - Dự Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ và Cải cách hành chính (Chủ tịch). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Biên). 

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

5. Thứ 6 (04/3) 

Sáng - Tham dự họp mặt 8/3 tại Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh (Chủ tịch). 

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

- Dự nông thôn mới ở xã Mỹ Sơn (đ/c Huyền). 

Chiều - Đi thực địa công trình hồ Sông Than (Chủ tịch, đ/c Huyền). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Biên). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh). 

6. Thứ 7 (05/3) 

Sáng - Dự họp trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Chủ tịch). 

         CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 Hồ Sĩ Sơn 
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