
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 18/2022 (điều chỉnh) 

(Từ ngày 02/5 đến ngày 06/5/2022) 
--------------------------------------------- 

 

1. Thứ 2 (02/5)  

Cả ngày - Nghỉ bù Ngày Chiến thắng 30/4 (Chủ tịch, các PCT).  

2. Thứ 3 (03/5) 

Cả ngày - Nghỉ bù Ngày Quốc tế lao động 01/5 (Chủ tịch). 

3. Thứ 4 (04/5)  

Sáng - (1) Họp BCS Đảng UBND tỉnh; (2) Họp Chủ tịch, các PCT (Chủ tịch, các PCT).  

Chiều - Họp kinh tế - xã hội tháng 4/2022 (Chủ tịch, các PCT). 

4. Thứ 5 (05/5) 

Sáng - Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3-QH khóa XV (Chủ tịch). 

- (1) Nghe báo cáo Tờ trình HĐND tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo từ 08h00’- 09h30’; 

(2) Thông qua báo cáo kết luận thanh tra việc đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục lúc 

09h30’ (đ/c Biên). 

- Đi công tác đến hết ngày 06/5 (đ/c Cảnh). 

- Nghe báo cáo tình hình, tiến độ giải ngân các dự án lĩnh vực NN (đ/c Huyền). 

Chiều - Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3-QH khóa XV (Chủ tịch). 

- Đi kiểm tra các dự án du lịch (đ/c Biên). 

- Dự Phiên họp tháng 5/2022 của Đảng Đoàn HĐND tỉnh (đ/c Huyền). 

5. Thứ 6 (06/5) 

Sáng - Họp Chủ tịch, PCT về các dự án nông nghiệp (Chủ tịch; đ/c Biên, đ/c Huyền PCT) 

- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3-QH khóa XV (Chủ tịch). 

- Dự Hội nghị giao ban Cụm thi đua của Hội Cựu chiến binh (đ/c Biên). 

- Kiểm tra dự án Sông Than (đ/c Huyền). 

Chiều - Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3-QH khóa XV (Chủ tịch). 

- Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Biên). 

- Kiểm tra và giải quyết vướng mắc vùng trồng Nha đam tại xã Bắc Sơn, huyện Thuận 

Bắc (đ/c Huyền). 

         
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
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