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                     Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2022 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33/2022 (điều chỉnh lần 2)  

(Từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2022) 

--------------------------------------------- 

1. Thứ 2 (15/8)  

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Họp thông qua BB ghi nhận KQ kiểm tra của Thanh tra Bộ Công an lúc 09h30’ (đ/c Biên). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh). 

- Kiểm tra công trình hệ thống thủy lợi Tân Mỹ cả ngày (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Họp bàn công tác chuẩn bị xúc tiến du lịch (đ/c Biên). 

- Họp xử lý vướng mắc GPMB các dự án (đ/c Cảnh). 

2. Thứ 3 (16/8) 

Sáng - Làm việc với Thanh tra tỉnh (Chủ tịch). 

- Nghe báo cáo, đề xuất điều chỉnh dự án Khu du lịch Hồ Ba Bể (đ/c Biên). 

- Làm việc với Sở Xây dựng (đ/c Cảnh). 

- Dự Hội thảo mô hình HTX kiểu mới (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch). 

- Họp BCĐ thi hành án dân sự tỉnh (đ/c Biên). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 17/8 (đ/c Cảnh). 

- (1) Họp xử lý lấn chiếm đất bãi đá trứng; (2) Làm việc với Cty CP Địa chất -Khoáng sản VN 

(đ/c Huyền). 

3. Thứ 4 (17/8)  

Sáng - Làm việc với Hiệp hội DN và Nhà đầu tư Hàn Quốc (Chủ tịch). 

- Khảo sát NQ 05-NQ/TU về CCHC và làm việc 7 tháng đầu năm ngành Giáo dục (đ/c Biên). 

- (1) Dự buổi tiếp nhận ủng hộ trang thiết bị, vật tư y tế lúc 08g30’; (2) Nghe BC công tác công 

khai QH,KH và triển khai lập KHSDĐ 2023 cấp huyện (đ/c Huyền). 

Chiều - Làm việc với Sở Nội vụ (Chủ tịch). 

- Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu TTUT, TTND (đ/c Biên). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 18/8 (đ/c Huyền). 

4. Thứ 5 (18/8) 

Sáng - Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về kết quả kiểm tra việc thực hiện Chương trình 

hành động 232-CTr/TU và một số nội dung khác (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

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

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 19/8 (đ/c Biên). 

- (1) Làm việc với các cơ quan liên quan việc xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế đô thị; 

(2) Dự khai mạc Hội chợ triển lãm công thương lúc 17h30’(đ/c Cảnh). 

5. Thứ 6 (19/8) 

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Dự HN ngành Công Thương khu vực Miền Trung-Tây Nguyên (đ/c Cảnh). 

- Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Huyền). 

- Nghe BC đồ án QHPK Khu công nghiệp Cà Ná, huyện Thuận Nam (đ/c Cảnh). 

6. Chủ nhật (21/8) 

 - Làm việc với Bộ Tài chính về kế hoạch ngân sách năm 2023 (Chủ tịch). 

         
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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