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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2022
(Từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2022)
--------------------------------------------1. Thứ 2 (08/8)
- Họp Chủ tịch và các PCT từ 07h15’-07h50’ (Chủ tịch, các PCT)
Sáng
- Dự họp Đoàn kiểm tra theo QĐ 811-QĐ/TU kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành
độnh số 232-CTr/TU lúc 08h00’(đ/c Cảnh)
- Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý đất đai lúc 08h00’ (đ/c Huyền)
- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Biên)
Chiều
- Nghe BC xử lý VPHC đối với Cty điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam (đ/c Cảnh).
- Dự công bố quyết định kiểm toán tại tỉnh Khánh Hòa (đ/c Huyền)
2. Thứ 3 (09/8)
- Dự họp công bố Quyết định kiểm tra của Thanh tra Bộ Công an (Chủ tịch)
Sáng
- Tiếp xúc cử tri (đ/c Biên)
- Làm việc với Sở Công Thương (đ/c Cảnh)
- Họp nghe báo cáo giá thuê đất (đ/c Huyền)
- Gặp mặt doanh nghiệp Quý II/2022 (Chủ tịch, các PCT)
Chiều
3. Thứ 4 (10/8)
- Họp Chủ tịch và các PCT từ 07h15’-07h50’ (Chủ tịch, các PCT).
Sáng
- Dự trực tuyến chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Chủ tịch).
- Tiếp xúc cử tri (đ/c Biên).
- Họp giải quyết KN của công dân và xử lý vướng mắc dự án tại PRTC (đ/c Cảnh).
- Nghe BC: (1) kết quả khắc phục Kết luận Thanh tra 1240 của TTCP và kết luận của
Kiểm toán Nhà nươc về lĩnh vực khoáng sản;(2) tiến độ đấu gia khoáng sản (đ/c Huyền).
- Tiếp xúc cử tri (Chủ tịch, đ/c Biên).
Chiều
- Dự họp sơ kết Ban chỉ đạo 389 (đ/c Cảnh).
- (1) Nghe báo cáo kết quả rà soát xử lý việc tác động tại các dự án du lịch tại Núi Chúa:
(2) việc thuê môi trường rừng để thực hiện các dự án du lịch (đ/c Huyền).
4. Thứ 5 (11/8)
- Họp Chủ tịch và các PCT từ 07h15’-07h50’ (Chủ tịch, các PCT).
Sáng
- Làm việc với Đoàn công tác Bộ Công an về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại địa
phương (Chủ tịch).
- Làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng với Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy (đ/c Biên).
- Họp xử lý tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu,cụm CN(đ/c Cảnh).
- Nghe BC giải quyết vướng mắc về hoàn trả vốn NSNN DAmuối Quán Thẻ (đ/c Huyền)
- Nghe BC tiến độ thực hiện và công tác GPMB DA Môi trường bền vững (Chủ tịch).
Chiều
- Dự Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử ở trường THPT (đ/c Biên).
- Làm việc với Đảng ủy xã Phước Dinh cùng với Phó Bí thư TT.Tỉnh ủy (đ/c Cảnh).
- Kiểm tra tiến độ dự án hồ sông Than (đ/c Huyền)
5. Thứ 6 (12/8)
- Dự Hội nghị Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT).
Sáng
Chiều

- Dự Hội nghị Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT).
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