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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30/2022 (điều chỉnh)  

(Từ ngày 25/7 đến ngày 29/7/2022) 
--------------------------------------------- 

 

1. Thứ 2 (25/7)  

Sáng - Họp Chủ tịch và các PCT từ 07h15’- 08h50’(Chủ tịch, các PCT). 

- Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về PCD lúc 09h00’(Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Họp BCĐ các Chương trình MTQG (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Huyền). 

- Kiểm tra thực địa tiến độ triển khai các cụm công nghiệp (đ/c Cảnh). 

2. Thứ 3 (26/7) 

Sáng - Dự Hội nghị phân tích các chỉ số 2021 (Chủ tịch, các PCT). 

- Làm việc với Đoàn Kiểm tra Bộ TNMT thông qua Biên bản kiểm tra (đ/c Huyền-PCT) 

Chiều - Thăm, tặng quà nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 27/7 (đ/c Cảnh). 

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

3. Thứ 4 (27/7)  

Sáng - Viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân ngày 27/7 lúc 07h00’ (Chủ tịch, đ/c Biên). 

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

- Làm việc với Viện Năng lượng (đ/c Cảnh). 

- Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đ/c Huyền). 

Chiều - Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Đi khảo sát mô hình du lịch cộng động tại tỉnh Hòa Bình đến hết ngày 29/7(đ/c Biên). 

4. Thứ 5 (28/7) 

Sáng - Họp KTXH tháng 7 (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

Chiều - Tiếp công dân (Chủ tịch). 

- Làm việc với Đoàn Công tác của AFD (đ/c Huyền). 

- Họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các Khu, Cụm CN và công tác xúc tiến đầu tư vào 

khu, cụm CN (đ/c Cảnh). 

5. Thứ 6 (29/7) 

Sáng - Họp BCĐ TW các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 (Chủ tịch). 

- Làm việc với Đại sứ quán Đan Mạch lúc 09h00’ (đ/c Cảnh). 

- Khảo sát cùng Đoàn công tác của UBKHCN&MT (đ/c Huyền). 

Chiều - Tiếp công dân (Chủ tịch). 

- Họp giải quyết kiến nghị doanh nghiệp (đ/c Cảnh). 

- Làm việc với Đoàn công tác của UBKHCN&MT (đ/c Huyền). 

         
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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