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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36/2022 (điều chỉnh) 

(Từ ngày 05/9 đến ngày 09/9/2022) 

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

1. Thứ 2 (05/9)  

Sáng - Dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 (Chủ tịch, các PCT). 

- Họp xử lý vướng mắc các dự án du lịch lúc 08h30’ (Chủ tịch, đ/c Biên). 

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

2. Thứ 3 (06/9) 

Sáng - Họp Chủ tịch, các PCT từ 07h15’-07h55’ (Chủ tịch, các PCT). 

- Họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022 (Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Nghe BC công tác chuẩn bị HN xúc tiến DL và Ngày Văn hóa NT tại HN (CT, đ/c Biên). 

- Thăm tặng quà nhân dịp Tết Trung thu lúc 17h00’ (đ/c Biên). 

- Nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án KDC Đồng Giữa, huyện Ninh Hải (đ/c Cảnh). 

- (1) Đối thoại với công dân; (2) Giải quyết khiếu nại, to cáo của công dân (đ/c Huyền). 

3. Thứ 4 (07/9)  

Sáng - Dự Hội nghị tổng kết tuyển, chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022 (Chủ tịch). 

- Dự làm việc với Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh cùng Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy (đ/c Biên). 

- (1) xem xét Phương án kêu gọi đầu tư Dự án Khu đô thị mới Đông Văn Sơn - Bắc Văn Sơn; (2) 

giải quyết kiến nghị của Cty CPĐT Hacom Holdings (đ/c Cảnh). 

- Nghe báo cáo việc rà soát dự án Trung tâm thương mại Tháp Chàm và dự án Trung tâm Dịch 

vụ du lịch Hải Long (đ/c Huyền). 

Chiều - Họp Ban Điều hành Chuyển đổi số (Chủ tịch). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 08/9 (đ/c Biên). 

- (1) Nghe báo cáo phương án đầu tư, khai thác cảng tổng hợp Cà Ná; (2) nghe báo cáo đề xuất 

dự án xây dựng Trạm dừng nghỉ, dịch vụ kết hợp với trưng bày bán sản phẩm OCOP dọc tuyến 

Quốc lộ 27 (đ/c Cảnh). 

- Dự họp Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Huyền). 

4. Thứ 5 (08/9) 

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch).  

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 09/9 (đ/c Cảnh). 

- Nghe báo cáo phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp khi triển khai thi công các công trình 

của dự án Môi trường bền vững (đ/c Huyền). 

Chiều - Làm việc với Đoàn nghiên cứu Hội đồng Lý luận Trung ương (Chủ tịch). 

- Họp GPMB dự án ADB8 (đ/c Huyền). 

5. Thứ 6 (09/9) 

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Dự HN tổng kết 20 năm thực hiện NĐ 78/Đ-CP về chính sách tín dụng (đ/c Biên). 

- Dự Hội nghị triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Dự họp Ban Chỉ đạo Đề tài Địa chí Ninh Thuận (đ/c Biên). 

- Nghe báo cáo: (1) rà soát các dự án trình HĐND tỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng; 

(2) điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

(đ/c Huyền). 

6. Thứ 7 (10/9) 

Sáng - Dự Lễ khởi công công trình mở rộng, xây mới trường mẫu giáo Hoa Đào (đ/c Biên). 

         
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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