
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 2022 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14/2022 (điều chỉnh lần 2) 

(Từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2022) 

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

1. Thứ 2 (04/4)  

Sáng - Họp Chủ tịch, các PCT (Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Làm việc với Bệnh viện tỉnh (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 05/4 (đ/c Cảnh).  

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

2. Thứ 3 (05/4) 

Sáng - Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ (Chủ tịch, đ/c Huyền). 

- Dự họp Tổ thẩm định Đề án Trường Chính trị chuẩn (đ/c Biên). 

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

- Họp họp về rà soát, hoàn thiện quy trình, trình tự thủ tục mua sắm lúc 15h00’(đ/c Biên). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

3. Thứ 4 (06/4)  

Sáng - Họp báo KT-XH quý I/2022 (Chủ tịch). 

- Họp: (1)  nghe báo cáo tiến độ các dự án XHH giáo dục; (2) nghe báo cáo kiểm tra Dự án 

Trường Phổ thông iSchool Ninh Thuận (đ/c Biên). 

- Họp giải quyết vướng mắc dự án thủy điện tích năng Bác Ái (đ/c Cảnh). 

- Họp nghe báo cáo các dự án nông nghiệp (đ/c Huyền). 

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

- Họp GPMB dự án Cà Ná Star lúc 15h30’ (đ/c Biên). 

- Nghe BC DA Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Cảng cá Ninh Chữ - Khu vực I(đ/c Huyền). 

4. Thứ 5 (07/4) 

Sáng - Họp Đảng ủy Quân sự tỉnh (Chủ tịch). 

- Hội nghị ký kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch Ninh Thuận-Lâm Đồng giai đoạn 

2022-2025 (đ/c Biên). 

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đài Phát thanh – Truyền hình (đ/c Cảnh). 

- Đối thoại công dân (đ/c Huyền). 

Chiều - Họp thông qua dự thảo quy định thay thế Quyết định 64-15-17 (Chủ tịch, các PCT). 

5. Thứ 6 (08/4) 

Sáng - Đi kiểm tra Khu Công nghiệp: Du Long, Phước Nam (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (đ/c Biên). 

- Kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đề xuất giải quyết việc nuôi thủy sản lồng bè tại khu vực 

Bình Sơn - Ninh Chữ (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng BCHBĐBP tỉnh (Chủ tịch). 

- Dự HN chuyên đề Giải pháp hạn chế tình hình tai nạn thương tích trẻ em (đ/c Biên). 

- Họp Tổ công tác đô thị (đ/c Cảnh). 

- Họp nghe BC công tác chuẩn bị Lễ đón nhận Khu DTSQTG Núi Chúa (đ/c Huyền). 

6. Thứ 7 (09/4) 

Sáng - Dự họp trực tuyến Chính phủ về phòng, chống dịch (Chủ tịch, các PCT). 

         
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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