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                     Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2022 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17/2022 (điều chỉnh) 

(Từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2022) 
--------------------------------------------- 

1. Thứ 2 (25/4)  

Sáng - Dự HN trực tuyến toàn quốc về công tác PCTTTKCN năm 2022 (Chủ tịch). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 28/4 (đ/c Cảnh, đ/c Huyền).  

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

- Dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ khối Cơ quan-DN tỉnh (đ/c Biên). 

2. Thứ 3 (26/4) 

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

- Họp sơ kết quý I/2022 của Ban đại diện NHCSXH tỉnh (đ/c Biên). 

Chiều -  Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- (1) Nghe báo cáo hoạt động các cơ sở lướt ván diều; (2) Nghe báo cáo kế hoạch phát 

triển KTXH vùng DTTS (đ/c Biên). 

3. Thứ 4 (27/4)  

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

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên). 

- Dự HNTT tập huấn Luật Biên phòng VN và các văn bản quy định chi tiết (đ/c 

Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Dự họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày Báo Ninh Thuận xuất bản số đầu tiên (đ/c Biên). 

- Họp giải quyết vướng mắc dự án Nắng và Gió (đ/c Huyền). 

4. Thứ 5 (28/4) 

Sáng - Kiểm tra cơ sở cả ngày (Chủ tịch). 

- Dự Sơ kết thí điểm TT Điều hành đô thị thông minh (đ/c Biên). 

- Đối thoại với công dân (đ/c Huyền). 

Chiều - Họp xử lý kiến nghị công dân (đ/c Biên). 

- Nghe báo cáo Đề án lập hồ sơ quản lý nương rẫy và kinh phí thực hiện chính sách 

hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn 2022 (đ/c Huyền). 

5. Thứ 6 (29/4) 

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

- Họp Tổng kết, đánh giá tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 47 

năm ngày giải phóng Ninh Thuận (đ/c Biên). 

- Họp nghe báo cáo công tác quản lý vận hành cảng tổng hợp Cà Ná (đ/c Cảnh). 

- Nghe báo cáo việc triển khai nhiệm vụ định giá đất của TTPT quỹ đất tỉnh (đ/c 

Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên). 

- Họp giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp (đ/c Cảnh). 

- Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án (đ/c Huyền). 

         
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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