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

                     Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2022 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2022 (điều chỉnh) 

(Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022) 
--------------------------------------------- 

1. Thứ 2 (18/4)  

Sáng - Dự họp triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(Chủ tịch, các PCT). 

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

- Nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 (đ/c Huyền). 

2. Thứ 3 (19/4) 

Sáng - Dự Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lúc 08h00’(Chủ tịch, đ/c Biên).  

- Dự khai mạc ngày sách và văn hóa đọc VN năm 2022 lúc 07h00’ (đ/c Biên). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

Chiều - Nghe BC các vấn đề phát sinh liên quan giá đất BT (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Hội phụ nữ (đ/c Biên). 

- Dự trực tuyến đối thoại quốc gia về chuyển dịch Năng lượng VN (đ/c Cảnh). 

3. Thứ 4 (20/4) 

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

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

thông iSchool Ninh Thuận (đ/c Biên). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 22/4 (đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

Chiều - Làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận (Chủ tịch). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Biên). 

4. Thứ 5 (21/4) 

Sáng - Dự HN quán triệt một số nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Chủ tịch). 

- Dự Đại hội Đại biểu phật giáo tỉnh (đ/c Biên). 

Chiều - (1) Làm việc với Công ty Cổ phần Nam Núi Chúa từ 14h00’-15h00’; (2) Làm việc với 

Công ty Cổ Phần NovaGroup lúc 15h00’(Chủ tịch). 

- Làm việc với Hiệp hội Du lịch và các Công ty Lữ hành (đ/c Biên). 

5. Thứ 6 (22/4) 

Sáng -Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Dự HN sơ kết hoạt động SXKD và Lễ đón nhận Huân chương Lao động của VNPT 

Ninh Thuận (đ/c Biên). 

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

- (1) Đối thoại công dân và GQKN; (2) Họp xử lý kiến nghị của các ngành liên quan đến 

vụ Phan Thị Lành(đ/c Biên). 

        
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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