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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26/2022 (điều chỉnh) 

(Từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2022) 
--------------------------------------------- 

1. Thứ 2 (27/6)  

Sáng - Dự diễn tập KVPT huyện Bác Ái (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước khu vực VIII lúc 08h30’ (đ/c Cảnh). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự diễn tập KVPT huyện Bác Ái (Chủ tịch). 

- Họp: (1) về công tác GPMB dự án Dubai Tower lúc 14h00’; (2) giải quyết khiếu nại lúc 

15h30’(đ/c Biên). 

- Nghe báo cáo: (1) phương án cải tạo Trụ sở Công an TP.PR-TC (cũ); (2) GPMB đường nối cao 

tốc (đ/c Cảnh). 

- Làm việc với ĐGS của TT.HĐND tỉnh chuyên đề bảo vệ phát triển rừng (đ/c Huyền). 

2. Thứ 3 (28/6) 

Sáng - Dự diễn tập KVPT huyện Bác Ái (Chủ tịch). 

- Nghe BC tình hình thực hiện dự án KDL sinh thái nghỉ dưỡng và sản xuất nước khoáng của 

Công ty Krong Pha (đ/c Biên). 

- Nghe BC,  giải quyết việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty CP (đ/c Cảnh). 

- Nghe báo cáo nạo vét cảng cá xã hội hóa (đ/c Huyền). 

Chiều - Họp nghe BC: (1) đề xuất địa điểm đầu tư dự án tổ hợp xanh và hóa chất sau muối từ 14h00’-

15h30’; (2) Họp nghe BC đề xuất đấu giá cho thuê quyền SDĐ lúc 15h30’;(Chủ tịch, các PCT). 

- Dự Lễ khai mạc Hè, ngày Olympic trểm và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống 

đuối nước lúc 15h30’(đ/c Biên). 

3. Thứ 4 (29/6)  

Sáng - Họp KTXH 6 tháng đầu năm (Chủ tịch, các PCT). 

- (1) Dự diễn tập bắn chiến đấu tại huyện Ninh Sơn; (2) Dự HN trực tuyến toàn quốc sơ kết công 

tác dân tộc 6 tháng đầu năm (đ/c Biên). 

Chiều - Tiếp công dân định kỳ (Chủ tịch). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 30/6 (đ/c Biên).  

- Dự HN trực tuyến quán triệt KL 12-KL/TW của Bộ Chính trị (đ/c Cảnh). 

- Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Liên hiệp các Hội KHKT (đ/c Huyền). 

4. Thứ 5 (30/6) 

Sáng - Dự HN trực tuyến toàn quốc TK 10 năm công tác PCTN tiêu cực (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 01/7 (đ/c Huyền).  

Chiều - Dự kỳ họp chuyên đề tháng 6 HĐND tỉnh (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

5. Thứ 6 (01/7) 

Sáng - Dự HN sơ kết 6 tháng đầu năm của Công an tỉnh (Chủ tịch). 

- Đi kiểm tra các Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 (đ/c Biên). 

- (1) Họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; (2) Làm việc với Tập đoàn Midland liên 

quan đô thị lúc 10h30’(đ/c Cảnh). 

Chiều - Dự HN Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 thực hiện Đề án 06/CP (Chủ tịch). 

- Làm việc với ngành y tế và các đơn vị trực thuộc về công tác đảm bảo vật tư, thuốc khám chữa 

bệnh (đ/c Biên). 

- Nghe BC Đề xuất XD Khu cư xá nhân viên phục vụ DA KDL Bình Tiên (đ/c Cảnh). 

         CHÁNH VĂN PHÒNG 
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