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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ninh Thuận, ngày 20 tháng9

năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38/2022 (điều chỉnh)
(Từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022)
--------------------------------------------1. Thứ 2 (19/9)
- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 23/9 (Chủ tịch).
Sáng
- Họp Ban Chỉ đạo Đề tài Địa chí Ninh Thuận (đ/c Biên)
- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh, đ/c Huyền).
- Họp thống nhất giao chỉ tiêu tăng trường nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương (đ/c Biên).
Chiều
- Kiểm tra cơ sở (đ/c Cảnh).
- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).
2. Thứ 3 (20/9)
- Nghe báo cáo công tác chuẩn bị HN xúc tiến du lịch và Ngày hội văn hóa du lịch tại HN
Sáng
(đ/c Biên).
- Dự HN đối thoại hải quan-doanh nghiệp (đ/c Cảnh).
- Dự trực tuyến BCĐQG về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không
quy định (đ/c Huyền).
- Họp Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo (đ/c Biên).
Chiều
- Kiểm tra cơ sở (đ/c Cảnh).
- Tham gia lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho CB lãnh đạo, quản lý đến hết ngày
22/9 (đ/c Huyền).
3. Thứ 4 (21/9)
- Đi kiểm tra điều kiện, cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội TDTT tỉnh (đ/c Biên).
Sáng
- Làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam (đ/c Cảnh).
- Kiểm tra cơ sở (đ/c Biên).
Chiều
- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh).
4. Thứ 5 (22/9)
- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 23/9 (đ/c Biên).
Sáng
- Nghe báo cáo đề xuất điều chỉnh QH chung xây dựng Khu đô thị Cà Ná (đ/c Cảnh).
- Dự Hội thảo “Chuyển dịch năng lượng hướng tới sự phát triển bền vững tại VN” (đ/c
Huyền).
- (1) Làm việc với Tập đoàn Hà Đô; (2) Nghe báo cáo đề xuất liên quan đến địa điểm đầu tư
Chiều
các cửa hàng xăng dầu (đ/c Cảnh).
5. Thứ 6 (23/9)
- Họp xử lý GPMB đường đôi và Cụm CN Quảng Sơn; xử lý KN công dân (đ/c Cảnh).
Sáng
- Dự Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn
khơi, bám biển" tại Khánh Hòa (đ/c Huyền).
- Kiểm tra cơ sở (đ/c Cảnh).
Chiều
6. Thứ 7 (24/9)
- Dự Lễ đón nhận bằng của UNESCO “nghệ thuận xòe thái” và Khai mạc Lễ hội văn hóa, du
Tối
lịch Mường Lò tại tỉnh Yên Bái (đ/c Biên).
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