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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2022 (điều chỉnh) 

(Từ ngày 29/8 đến ngày 02/9/2022) 
--------------------------------------------- 

 

 

1. Thứ 2 (29/8)  

Sáng - Họp nghe báo cáo liên quan Đề án 06/CP (Chủ tịch). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 30/8 (đ/c Biên). 

- Họp sơ kết BCĐ 398 (đ/c Cảnh). 

- Dự Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật đất đai (sửa đổi) tại TP.HCM đến hết ngày 30/8 

(đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- (1) Họp xử lý kiến nghị của công dân; (2) đối thoại công dân (đ/c Cảnh). 

2. Thứ 3 (30/8) 

Sáng - Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh (Chủ tịch). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 31/8 (đ/c Cảnh). 

Chiều - Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 31/8 (Chủ tịch). 

Tối - Dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận lúc 20h00’ (đ/c Huyền). 

3. Thứ 4 (31/8)  

Sáng - (1) Làm việc với Công ty Cổ phần Nam Núi Chúa; (2) nghe báo cáo công tác chuẩn bị 

Hội nghị xúc tiến du lịch và Ngày hội Văn hóa Ninh Thuận tại Hà Nội (đ/c Biên). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền). 

Chiều - (1) Dự công bố Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh chính thức đi vào hoạt động; (2) 

Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 2022-2023 (đ/c Biên). 

- Họp: (1) đối thoại công dân; (2) giải quyết KN của công dân (đ/c Huyền). 

4. Thứ 5, 6 (01-02/9) 

 - Nghỉ Lễ Quốc khánh (Chủ tịch, các PCT). 

         
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
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