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(Từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2022) 
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1. Thứ 2 (12/9)  

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Dự HN trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy (đ/c Biên). 

- Đi công tác ngoài tỉnh hết sáng ngày 14/9 (đ/c Cảnh). 

- Dự làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- (1) Làm việc với CTy CP Mêkong One; (2) Nghe báo cáo hồ sơ thuê đất dự án Khách sạn 

cao cấp kết hợp nhà hàng ăn uống đường 16/4  (đ/c Biên). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

2. Thứ 3 (13/9) 

Sáng - Họp trực tuyến Chính phủ về công tác PCD COVID-19 (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Nghe BC tình hình hoạt động SXKD của các Công ty lâm nghiệp (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Huyền). 

- Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội TDTT tỉnh (đ/c Biên). 

3. Thứ 4 (14/9)  

Sáng - Nghe báo cáo công tác chuẩn bị, đề xuất các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh (Chủ tịch). 

- Dự HN tập huấn công tác pháp luật và tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục 

pháp luật của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại Ninh Thuận (đ/c Biên). 

- Nghe báo cáo các dự án chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh (đ/c Huyền). 

Chiều - Làm việc với Giám đốc Trung tâm KOREA DESK (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Nghe báo cáo dự án lĩnh vực y tế (đ/c Biên). 

- Nghe BC các dự thảo: (1) chính sách bồi thường, hỗ trợ TĐC khi nhà nước thu hồi đất; (2) 

quy định về điều kiện, tiêu chí quy mô, tỷ lệ diện tích để tách dự án độc lập (đ/c Huyền). 

4. Thứ 5 (15/9) 

Sáng - Dự HN trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (Chủ tịch). 

- Nghe BC công tác chuẩn bị HN xúc tiến du lịch và Ngày hội văn hoá DL tại HN (đ/c Biên). 

- Nghe BC đề xuất liên quan dự án KĐT Đông Nam 1, Đông Nam 2 (đ/c Cảnh). 

- Dự HN sơ kết vụ Hè Thu năm 2022 do Bộ NNPTNT tổ chức tại Ninh Thuận (đ/c Huyền). 

Chiều - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh thông qua kết luận kiểm tra trong PCD 

COVID-19 (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 16/9 (đ/c Huyền). 

5. Thứ 6 (16/9) 

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Làm việc với Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đ/c Biên). 

- Nghe báo cáo tình hình công nợ giữa Cty CP Cấp nước NT và Cty TNHH Cấp nước Đông 

Mỹ Hải (đ/c Cảnh). 

Chiều - Tiếp nhà đầu tư thuộc Tập đoàn Amanoi lúc 14h00’(Chủ tịch). 

- Họp Chủ tịch, các PCT lúc 15h10’(Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh). 
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