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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                     Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2022 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2022 (điều chỉnh lần 2) 

(Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022) 

 

1. Thứ 2 (06/6)  

Sáng - Dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đến hết ngày 10/6 (Chủ tịch). 

- Dự họp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (đ/c Biên). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh). 

- Họp nghe báo cáo tiến độ dự án hồ sông Than (đ/c Huyền). 

Chiều - Tiếp xúc cử tri (đ/c Biên). 

- Họp nghe báo cáo Đề án phát triển nhà ở XH thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê trên địa bàn 

tỉnh (đ/c Cảnh). 

- (1) Làm việc với Công ty Cổ phần công nghệ xanh Ninh Thuận; (2) Từ 15h30: Họp nghe báo 

cáo kết quả kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại KCN Phước Nam (đ/c Huyền). 

2. Thứ 3 (07/6) 

Sáng - Tiếp xúc cử tri cả ngày 07/6 (đ/c Biên). 

- (1) Họp triển khai Nghị định Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; (2) Kiểm tra 

cơ sở (đ/c Cảnh). 

- Họp nghe báo cáo về Dự án Di dân, tái định cư vùng sạt lở núi đá lăn xã Phước Kháng, huyện 

Thuận Bắc (đ/c Huyền). 

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

- Nghe báo cáo hình thức trả tiền thuê đất (đ/c Huyền).  

3. Thứ 4 (08/6)  

Sáng - Họp nghe báo cáo dự án Resort Spa Nho (đ/c Biên).  

- Dự lễ khai trương VP Bank Ninh Thuận (đ/c Cảnh). 

- Họp đối thoại công dân ( (đ/c Huyền).  

Chiều - Kiểm tra cơ sở (đ/c Biên). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Cảnh). 

- Dự làm việc cùng Thường trực Tỉnh ủy với Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh (đ/c Huyền). 

4. Thứ 5 (09/6) 

Sáng - Họp Ban điều hành chuyển đổi số (đ/c Biên). 

- (1) Tiếp Tổng Lãnh sự Indonesia 8h00-9h00; (2) Từ 9h00: Làm việc Đoàn công tác WB về dự 

án Môi trường bền vững (đ/c Cảnh). 

- Nghe báo cáo về tình hình cung cấp vật liệu cho dự án cao tốc Bắc Nam (đ/c Huyền). 

Chiều - Làm việc với Công ty CP Mekong One (đ/c Biên). 

- Họp giải quyết vướng mắc công trình điện của Tổng công ty điện lực miền Nam (đ/c Cảnh). 

- Họp nghe báo cáo tiến độ các dự án do Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư (đ/c Huyền).  

5. Thứ 6 (10/6) 

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

- Đối thoại công dân (đ/c Cảnh). 

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

- (1) Nghe báo cáo tiến độ các dự án quy hoạch đô thị từ 14h00’-16h00’; (2) nghe báo cáo đề xuất 

bổ sung cụm công nghiệp Phước Đại lúc 16h00’(đ/c Cảnh). 

- Họp nghe báo cáo về công tác di dời lồng bè nuôi thủy sản biển Bình Sơn (đ/c Huyền). 

6. Thứ 7 (11/6). Dự mitting ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo (đ/c Huyền) 

         
CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
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