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                     Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2022 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34/2022 (điều chỉnh)  

(Từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2022) 
--------------------------------------------- 

1. Thứ 2 (22/8)  

Sáng - (1) Họp Chủ tịch, các PCT từ 07h15’-07h55’; (2) Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lúc 

08h00’ (Chủ tịch, các PCT). 

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

- Làm việc với Cty SAIGON EXIM lúc 16h30’ (Chủ tịch). 

- Dự Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường (đ/c Biên). 

2. Thứ 3 (23/8) 

Sáng - Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, các PCT).  

- Nghe báo cáo, giải quyết vướng mắc các dự án nuôi biển lúc 09h00’(đ/c Huyền). 

Chiều - Dự HN đánh giá KQ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển KTXH (CT, các PCT). 

3. Thứ 4 (24/8)  

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Dự thông qua BB làm việc của Đoàn thanh tra Bộ LĐTBXH với UBND tỉnh (đ/c Biên). 

- Họp GQKN của công dân và Xử lý đề xuất bố trí quỹ đất cho các DA tại PRTC (đ/c Cảnh). 

- Dự Hội nghị thông tin tuyên truyền và lắng nghe ý kiến Nhân dân (đ/c Huyền). 

Chiều - Nghe báo cáo: (1) báo cáo kết quả chuyến tham quan, khảo sát du lịch các tỉnh, thành phố; 

(2) tình hình triển khai thực hiện dự án (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Họp chuyên đề xử lý tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ đầu tư và xúc tiến đầu tư vào 

khu, cụm công nghiệp (đ/c Cảnh). 

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

4. Thứ 5 (25/8) 

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

- Tiếp công dân (Chủ tịch). 

- Dự Hội thảo chuyên đề “Gắn kết giáo dục nghề nghiệp giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và 

thị trường lao động đến 2025 (đ/c Biên). 

- Dự Chương trình Vietnam Startup Day 2022 tại TP. HCM  từ ngày 25-26/8 (đ/c Cảnh). 

- Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chỉ thị 16-CT/TW lúc 08h30’ (đ/c Huyền). 

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

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền). 

5. Thứ 6 (26/8) 

Sáng - Tiếp công dân (Chủ tịch). 

- Dự Hội nghị Tổng kết chương trình phẫu thuật 500 ca tim bẩm sinh (đ/c Biên). 

- Thông qua biên bản làm việc với Đoàn kiểm tra Tổng cục Quản lý đất đai (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Làm việc với UBND huyện Thuận Bắc (đ/c Huyền).  

6. Thứ 7 (27/8) 

 - Khảo sát dự án của Tập đoàn địa ốc NOVA (đ/c Cảnh). 

7. Chủ nhật (28/8) 

 - Dự Lễ bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Phước Dinh (Chủ tịch). 

- Khảo sát dự án của Tập đoàn địa ốc NOVA (đ/c Cảnh). 

         
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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