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Ninh Thuận, ngày 21 tháng6

năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25/2022 (điều chỉnh)
(Từ ngày 20/6 đến ngày 26/6/2022)
--------------------------------------------1. Thứ 2 (20/6)
- Họp Chủ tịch, các PCT từ 08h00’ (Chủ tịch, các PCT).
Sáng
- Họp trực tuyến CP với các địa phương về công tác y tế và PCD bệnh (đ/c Biên).
- Đi thăm ngày báo chí (Chủ tịch).
Chiều
- Họp các vụ khiếu nại qua tiếp xúc cử tri lúc 15h30’ (Chủ tịch, đ/c Cảnh).
- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 22/6 (đ/c Biên).
- Họp kiểm tra hồ sơ QH, KHSDĐ cấp huyện (đ/c Huyền).
2. Thứ 3 (21/6)
- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, QH khóa XV (Chủ tịch).
Sáng
- Nghe báo cáo dự án Sông Than từ 10h30’ (Chủ tịch, đ/c Huyền).
- Làm việc với Tổng Cục dạy nghề tại Hà Nội (đ/c Biên).
- Dự Lễ kỷ niệm Ngày báo chí (đ/c Cảnh).
- Nghe các sở ngành báo cáo về titan (đ/c Huyền).
- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền).
Chiều
3. Thứ 4 (22/6)
- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, QH khóa XV (Chủ tịch).
Sáng
- Nghe báo cáo một số vướng mắc liên quan dự án tổng kho xăng dầu (đ/c Cảnh).
- Họp kiểm tra hồ sơ QH, KHSDĐ cấp huyện (đ/c Huyền).
- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, QH khóa XV (Chủ tịch).
Chiều
- Họp xử lý vướng mắc GPMB Đường dây 500kV NĐ Vân Phong-Vĩnh Tân qua Bác Ái (đ/c
Cảnh).
- Dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh (đ/c Huyền).
4. Thứ 5 (23/6)
- BCSĐ UBND tỉnh thông qua BC KTXH 6 tháng từ 08h00’-09h30’ (Chủ tịch, các PCT).
Sáng
- Làm việc với Cty CP ĐTXD Hoàng Nhân lúc 09h30’ (Chủ tịch, đ/c Cảnh).
- Làm việc tại cơ quan lúc 09h30’ (đ/c Biên).
- Họp nghe BC thực hiện dự án nạo vét các cảng cá (XHH) lúc 09h30’ (đ/c Huyền).
- Nghe BC tình hình giải ngân một số DA lĩnh vực Nông nghiệp (Chủ tịch, đ/c Huyền).
Chiều
- Dự HN BCH Đảng bộ huyện Bác Ái (đ/c Biên).
- Nghe BC công tác triển khai thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa
bàn thành phố PR-TC (đ/c Cảnh).
5. Thứ 6 (24/6)
- Dự buổi Tọa đàm liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung bộ tại Khánh Hòa (Chủ tịch).
Sáng
- Đi kiểm tra CCHC tại huyện Thuận Bắc (đ/c Biên).
- Họp thông qua KH thực hiện các dự án đô thị và công tác QH, tiến độ các DA (đ/c Cảnh).
- Dự họp Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Huyền).
- Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch).
Chiều
- Họp nghe BC công tác GPMB dự án Dubai Tower (đ/c Biên).
- Làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh (đ/c Cảnh).
- Nghe BC hiệu quả sử dụng đất các khu tái định canh của huyện Bác Ái (đ/c Huyền).
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