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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27/2022 (điều chỉnh lần 3) 

(Từ ngày 04/7 đến ngày 08/7/2022) 
--------------------------------------------- 

 

1. Thứ 2 (04/7)  

Sáng - BCSĐ UBND tỉnh nghe BC về dự án LNG từ 07h15’-07h50’ (Chủ tịch, các PCT). 

- Dự HN trực tuyến Chính phủ với địa phương (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Huyền). 

- Dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh (đ/c Cảnh). 

Chiều - Dự HN trực tuyến Chính phủ với địa phương (Chủ tịch, các PCT). 

2. Thứ 3 (05/7) 

Sáng - Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ 07h15’-07h50’ (Chủ tịch, các PCT). 

- Dự họp trực tuyến BCĐQG phòng chống dịch COVID-19 (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- HN sơ kết công tác Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022 (đ/c Cảnh). 

- Khảo sát thực tế NQ 09-NQ/TU (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (đ/c Biên). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

3. Thứ 4 (06/7)  

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Dự Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022 lúc 06h30’ (đ/c Biên). 

- Họp giải quyết khiếu nại (đ/c Cảnh). 

- (1) Nghe báo cáo hiệu quả sử dụng đất các khu tái định canh của huyện Bác Ái; (2) 

họp nghe báo cáo vướng mắc xử lý hồ sơ 48 (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở ( Chủ tịch). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên). 

- Dự HNTT khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo NĐ 31/2022/NĐ-CP (đ/c Cảnh). 

- Họp GQKN công dân (đ/c Huyền). 

4. Thứ 5 (07/7) 

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

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

Chiều - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Biên, đ/c Huyền). 

- Dự HN sơ kết trực tuyến ngành tài chính năm 2022 (đ/c Cảnh). 

5. Thứ 6 (08/7) 

Sáng - Dự Tổng kết thực hiện NQ 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI và KL 25-KL/TW 

về tiếp tục thực hiện NQ 39-NQ/TW (Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Dự Hội thảo đánh giá kết quả chỉ số PCI năm 2021(Chủ tịch, các PCT). 

         
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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