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

                     Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2022 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24/2022 (điều chỉnh) 

(Từ ngày 13/6 đến ngày 17/6/2022) 
--------------------------------------------- 

 

1. Thứ 2 (13/6)  

Sáng - Dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đến hết ngày 17/6 (Chủ tịch). 

- Làm việc tại cơ quan (các PCT). 

Chiều - Nghe báo cáo Tờ trình của Sở LĐTBXH trước khi trình HĐND tỉnh (đ/c Biên). 

- (1) nghe báo cáo đề xuất đầu tư nha máy sản xuất đồ chơi bằng vải trong KCN Du 

Long lúc 14h00’; (2) làm việc với Công ty CP Garmex Sài Gòn lúc 16h30 (đ/c Cảnh). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền). 

2. Thứ 3 (14/6) 

Sáng - Kiểm tra cơ sở (đ/c Biên). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

Chiều - Dự họp Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan-

Doanh nghiệp tỉnh (đ/c Biên). 

- Họp đối thoại công dân (đ/c Cảnh). 

- Làm việc với Đoàn AFD (đ/c Huyền). 

3. Thứ 4 (15/6)  

Sáng - Họp BCĐ các kỳ thi năm 2022 cấp tỉnh (đ/c Biên). 

- Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình hành động 232-CTr/TU (đ/c Cảnh). 

- Họp trực tuyến BCĐ của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình 

đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra các dự án du lịch (đ/c Biên). 

- Dự họp trực tuyến phiên thảo luận năng lượng tái tạo (đ/c Cảnh). 

- Nghe báo cáo giám sát quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (đ/c Huyền). 

4. Thứ 5 (16/6) 

Sáng - Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ninh Sơn cả ngày (đ/c Biên). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 17/6 (đ/c Cảnh). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

Chiều - Nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá 

Cà Ná (đ/c Huyền). 

5. Thứ 6 (17/6) 

Sáng - Dự HN của Bộ Chính trị quán triệt và triển khai NQ 12-NQ/TW tại Hà Nội (Chủ 

tịch). 

- Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ninh Sơn cả ngày (đ/c Biên). 

- Kiểm tra hồ sơ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất các huyện (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra hồ sơ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất các huyện (đ/c Huyền). 

         
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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